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RESUMO 

 

 

Esta dissertação trata de analisar a vocação turística e a identidade local do município de São 

Joaquim, com o objetivo de compreender se a população local está preparada para o 

desenvolvimento proposto pelo Projeto ―ACORDE São Joaquim‖, assim como se o 

planejamento inserido neste projeto pode transformar o município e região no melhor destino 

turístico de inverno do Brasil. Parte-se de categorias e conceitos de turismo, planejamento, 

desenvolvimento regional, segundo o referencial teórico utilizado para a pesquisa. O estudo 

fez uso de metodologia qualitativa para a coleta e análise dos dados coletados, onde opta-se 

por reduzir a abrangência em benefício da profundidade. Para tanto, foram realizadas 

entrevistas semi-estruturadas com representantes do poder público de São Joaquim, 

comunidade local e da sociedade civil organizada, envolvidas no turismo para tentar 

compreender a vocação turística do município. Para a análise dos dados foi feito o cruzamento 

das informações coletadas nas entrevistas e os resultados levam a crer que o esforço 

desenvolvido pelo poder público coincide com os interesses dos empreendedores externos, e 

normalmente choca-se com os interesses das populações autóctones, mais voltada para o 

empreendedorismo tradicional. Os agentes públicos, por sua vez, tendem a ver na ausência de 

interesse dos nativos pelos empreendimentos turísticos uma incapacidade para o 

empreendedorismo e uma cultura voltada para o imediatismo. 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis analyses the tourist vocation and the local identity in the municipality of São 

Joaquim and it is aimed at understanding if the local population is prepared for the 

development of the Project ―ACORDE São Joaquim‖, as well if the planning inserted into this 

Project can transform the municipality and the region in the best winter tourist destination of 

Brazil. It starts with categories and concepts of tourism, planning, regional development, 

under the theoretical reference used by the research. The study made use of the qualitative 

methodology for data collection and analysis, in which the option is reduce the coverage for 

the benefit of the depth. For that, semi-structured interviews were conducted with the 

representatives of São Joaquim government, local community and organized civil society, 

which are involved in the tourism, trying to understand the tourist vocation of the 

municipality. To analyze the data, it was made a crossing of the collected interviews 

information and the results lead us to believe that the effort developed by the government 

matches with that of the external entrepreneur’s interests, and normally clashes with the 

interests of the autochthonous population, who is more focused in the local entrepreneurship. 

The government officials, on the other hand, tend to see the absent of interest of the natives 

for tourists enterprises as an inability for the entrepreneurship and a culture directed for the 

immediatism. 

 

Key-words: regional development, planning, local economy, tourism.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

SUMÁRIO 

 

 

 

INTRODUÇÃO........................................................................................................................01 

 

 

CAPÍTULO I – SÃO JOAQUIM: VOCAÇÃO TURÍSITICA?..............................................10  

 

 

CAPÍTULO II – ―ACORDE‖  -  UM PROJETO PARA SÃO JOAQUIM............................. 32 

 

 

CAPÍTULO III – TURISMO X  IDENTIDADE LOCAL...................................................... 59 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................................. 70 

 

 

BIBLIOGRAFIA CITADA .................................................................................................... 74 

 

 

ANEXOS  

 

Anexo 01 - Iconografia 

Anexo 02 – Roteiro de entrevista 



 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

          O presente trabalho pretende apresentar os resultados da pesquisa realizada com o 

propósito de constituir dissertação de mestrado que representa um requisito parcial para a 

conclusão do Curso de Mestrado Profissional em Planejamento Territorial e Desenvolvimento 

Socioambiental, curso este oferecido à Comunidade Catarinense pelo Programa de Pós-

Graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental do Centro de 

Ciências Humanas e da Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina. Neste 

sentido, a pesquisa realizada teve como objetivo analisar a vocação turística e a identidade 

local do município de São Joaquim, para compreender se a população local está preparada 

para o desenvolvimento proposto e como, nesta perspectiva, o planejamento pode transformar 

o município e região no melhor destino turístico de inverno do Brasil e foi realizada no 

período compreendido entre o mês de março de 2009 e o mês de agosto de 2011. Nesta 

introdução trata-se de apresentar a motivação pessoal e o universo da pesquisa bem como 

todos os aspectos relacionados à proposta, ao seu desenvolvimento e à apresentação dos 

resultados. 

 

A motivação para o desenvolvimento do tema surgiu como decorrência do meu 

envolvimento profissional quando passei a fazer parte da equipe técnica no Projeto 

―ACORDE Região de São Joaquim‖. O referido projeto é uma iniciativa do Poder Executivo 

Estadual para desenvolver a região na área do turismo e revitalização urbana. Com a parceria 

de duas grandes instituições de ensino e pesquisa, a Universidade do Vale do Itajaí - 

UNIVALI e a Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, comecei, na condição de 

técnica da Diretoria de Planejamento, a observar a área de pesquisa com um olhar mais crítico 

e buscando aprofundar-me na pesquisa proposta.  

 

A Região de São Joaquim destaca-se turisticamente por ser considerada uma das 

regiões mais frias do país, motivo pela qual está inserida nos Roteiros de Ecoturismo e dos 

Caminhos da Neve. Em razão dessas condições climáticas tornou-se polo na produção de 

maçãs do país. Embalada por reunir essas duas condições positivas a cidade realiza a cada 

dois anos, no inverno, a Festa Nacional da Maçã, que se constitui em um dos atrativos 

turísticos. De acordo com a Política Nacional do Turismo, o município de São Joaquim é 
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indicado como um dos municípios indutores da atividade turística no Estado de Santa 

Catarina e tem no seu entorno, os municípios de Bom Retiro, Urupema, Urubici, Rio Rufino e 

Bom Jardim da Serra, com condições similares em termos climáticos. Nesse contexto, é 

indiscutível a potencialidade dos atrativos turísticos da região que deverão incorporar, 

segundo as políticas públicas em andamento, um cenário de prospecção voltado a um 

processo integrado para o desenvolvimento sustentável da atividade turística. 

   Propondo alcançar esse desenvolvimento a Região de São Joaquim, através da 

Secretaria de Desenvolvimento Regional de São Joaquim e da Secretaria de Estado do 

Planejamento, propôs a criação de um projeto com o intuito de otimizar as potencialidades da 

região e que, posteriormente, poderá servir de modelo para outras regiões do estado. Foi 

criado assim o Projeto ―Ação Conjunta de Revitalização e Desenvolvimento‖, denominado 

―Projeto ACORDE‖. A sigla ACORDE remete ao verbo ―acordar‖, no sentido de mexer com 

a sociedade e os empresários locais, onde o turismo se apresenta como uma potencialidade 

alternativa, porém é pouco explorado. Portanto, esse projeto pretende fazer com que a 

população da região desperte e enxergue um novo cenário econômico, político e social para 

buscar o desenvolvimento sustentável com ações de curto, médio e longo prazos. Com este 

cenário de baixas temperaturas, o município de São Joaquim anualmente tem conseguido 

ganhar espaço de destaque na mídia nacional, de forma gratuita, o que tem atraído a cada ano 

mais turistas de todo o território nacional. Entretanto, existem entraves ao desenvolvimento 

do turismo local. Segundo acreditam os agentes responsáveis pelo turismo na região, o 

principal entrave é forma como ocorreu a colonização da serra catarinense que diferentemente 

do que ocorreu na serra gaúcha, colonizada por imigrantes italianos e alemão, na serra 

catarinense ocorreu por portugueses, espanhóis e índios.  Tipo de ocupação do território com 

pouca ou até ausência de uma cultura empreendedora, agregando-se a esses fatores, a falta de 

um planejamento no curto, médio e longo prazos por parte dos responsáveis pela gestão 

pública. O projeto ACORDE envolveu estudos e pesquisas ligadas direta e indiretamente ao 

turismo, visando transformar a região em um polo turístico de qualidade, capaz de atrair 

turistas com maiores exigências e poder aquisitivo, impondo a profissionalização e 

investimentos de qualidade e de expressão econômica de porte em infraestrutura e serviços, 

tudo isso norteando na formulação, implicando no traçado de políticas públicas, na 

viabilização de novos projetos e na prospecção de investidores. 

Além disso, destaca-se que o estado de Santa Catarina, que é considerado no cenário 

nacional um destino turístico, possui uma infraestrutura de rede hoteleira e gastronômica 

capaz de atender aos turistas e sua população, apresentando um recorte geográfico 
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caracterizado por uma extensa faixa litorânea também com a serra catarinense. Oferece, 

assim, formas alternativas de turismo, tanto no litoral quanto no planalto. Atualmente a faixa 

litorânea é a mais procurada, devido às suas praias inseridas num contexto diversificado com 

suas conformações, as quais apresentam características que agradam os turistas, sobretudo, 

infraestrutura urbana aliada às belezas naturais. A Região Serrana, com cenários de montanha, 

possui um clima regional encontrado em apenas cinco lugares do planeta. Apesar de pouco 

utilizada, essa região está em franca expansão na produção de vinhos de qualidade para 

consumo interno e externo, conhecidos mundialmente.  

Diante deste quadro, a pesquisa realizada buscou responder a algumas perguntas de 

partida. Como o turismo é entendido pela população da Região de São Joaquim? A população 

está interessada em um trabalho organizado sobre a gestão turística? Existe relação econômica 

entre o turismo e as demais atividades econômicas? O turismo pode se consolidar e se tornar 

um instrumento de planejamento e desenvolvimento dessa Região? Os agentes de interesse 

turístico (órgãos públicos, instituições privadas e comunidade local) conhecem e estão 

envolvidos com o planejamento turístico da Região de São Joaquim?  

 

Com base nesta problemática elencou-se como objetivo geral para a presente pesquisa, 

analisar a vocação turística e a identidade local do município de São Joaquim, para 

compreender se a população local está preparada para o desenvolvimento proposto pelo 

Projeto ―ACORDE São Joaquim‖, assim como se o planejamento inserido nesse projeto pode 

transformar o município e região no melhor destino turístico de inverno do Brasil. Para a sua 

concretização foram propostos, como objetivos específicos, contextualizar os conceitos de 

turismo para a população do município de São Joaquim; compreender a importância do 

processo de planejamento para o desenvolvimento do município; identificar a identidade local 

do município; analisar a implementação do projeto ACORDE Região de São Joaquim para o 

município e identificar quais os impactos do projeto, para a comunidade local e a sociedade 

civil organizada, no processo de planejamento regional.  

 

 O Projeto foi batizado de ―ACORDE Região de São Joaquim‖. A expressão 

ACORDE é, em primeiro lugar, uma sigla: Ação Conjunta de Revitalização e 

Desenvolvimento. Além de expressar com simplicidade o objetivo do projeto, o nome ainda 

tem a força de ser, ao mesmo tempo, um verbo no imperativo e um substantivo, comportando 

duas leituras preciosas. Em música, um ACORDE é o som obtido mediante a emissão 

simultânea de diferentes notas, o que nos fornece uma boa metáfora para o conceito de ação 
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conjunta (Governo, Prefeitura, SDR, Sociedade). Quando compreendido como verbo e 

justaposto ao nome da cidade, ACORDE soa como um chamamento para a comunidade 

despertar e se comprometer com o projeto.  

 

              Pode-se elencar como justificativa para o desenvolvimento do presente trabalho o 

fato de que, nas últimas décadas, o turismo vem sendo uma atividade de importância sempre 

crescente na sociedade global. Esta realidade vem ganhando importância no contexto 

econômico, social e ambiental, além de ser um tema que vem promovendo discussões em 

diversos segmentos, como o empresarial, acadêmico, político e outros.   

Em virtude do município de São Joaquim estar localizado em uma delimitação 

geográfica cujo clima regional é único no Brasil, pode-se considerá-lo como um grande 

potencial turístico para o estado. Diante das baixas temperaturas, o município ganha espaço 

gratuito nos meios de comunicação de massa, atraindo turistas de todo território nacional para 

os municípios dessa região. O frio intenso no inverno, a possibilidade de neve, os cenários de 

campos, taipas, montanhas, vales, florestas de araucárias e canyons são grandes atrativos. 

Com a recente descoberta da viabilidade do cultivo de vinhedos para a produção de vinhos 

finos de altitude, esse novo segmento econômico vem despertando o interesse de grandes 

empresários do estado e do Brasil para desenvolver o enoturismo, o que pode atrair mais 

turistas para a região.  

No entanto, quando a cidade é comparada com a infraestrutura turística encontrada em 

Campos do Jordão (SP) e Gramado (RS), cidades consideradas concorrentes diretas para o 

turismo de inverno, verifica-se a precariedade de São Joaquim, o que está gerando 

insatisfação por parte dos turistas e anseio de empresários e lideranças locais por mudanças. A 

disponibilidade e o atendimento de serviços da rede hoteleira e gastronômica, bem como a 

arquitetura da cidade, a urbanização de vias, o calendário turístico, o acesso a pontos turísticos 

não atendem às expectativas dos turistas e são aspectos fundamentais para o desenvolvimento 

do turismo.  Outro fator relevante apontado é a falta de perspectivas para aumentar o PIB da 

região, resultante da baixa lucratividade dos pequenos negócios ligados à prestação de 

serviços, à fruticultura e à agroindústria familiar - que não agregam valor aos seus produtos. 

Sendo a produção de maçã o principal eixo da economia, não mantém seus colaboradores 

empregados durante o ano inteiro, acarretando uma grande quantia de mão de obra 

temporária. Esses colaboradores temporários, por sua vez, nunca tiveram capacitação para 

trabalhar em outros segmentos, permanecendo durante o período de abril a setembro 
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desempregados, momento em que poderiam estar vinculados a oportunidades de empregos 

gerados pelo segmento turístico ou pela agregação de valor da agroindústria familiar. 

Assim, a pesquisa se justifica por buscar confrontar estas avaliações, produzidas, via 

de regra, pelos agentes públicos do estado e da sociedade civil, com dados coletados em 

campo e dados decorrentes da observação costumeira, realizada no exercício também de 

funções públicas.  

 

          Para a realização do estudo e alcance dos objetivos propostos foram utilizados como 

referencial teórico, conceitos relacionados ao turismo, planejamento e desenvolvimento 

regional. 

          Sabe-se que o turismo envolve muitas áreas da economia e se diferencia nos diversos 

espaços do globo, necessitando assim de uma análise conceitual que envolva as condições 

regionais do turismo. 

Lage & Milone (2000:26) declaram que ―o turismo moderno não precisa ter um 

conceito absoluto, mas importa o conhecimento do mecanismo dinâmico que integra‖.  

 A OMT (Organização Mundial do Turismo), atualmente é a organização de 

credibilidade internacional, responsável por diagnósticos, pesquisas e estudos do 

comportamento do turismo mundial. É a agência que disponibiliza, aos envolvidos com 

gestão e organização do turismo, pesquisas científicas, que orientam os estudos sobre esta 

atividade. Por isto, as correntes teóricas que sugerem a formação de um conceito para turismo, 

apontam para a necessidade de unir a comunidade acadêmica junto à OMT para então 

formular um conceito de turismo que esteja de acordo com os contextos teórico e prático desta 

atividade.  

 Para Mathieson & Wall (1990:18), turismo é o movimento temporário de pessoas para 

locais de destinos distintos de seus lugares de trabalho e de morada - incluindo também as 

atividades exercidas durante a permanência desses viajantes nos locais de destino e as 

facilidades para promover suas necessidades. É importante frisar que o turismo dá-se pelo 

deslocamento de pessoas que se encontram em seu tempo livre e possuem a intenção de 

retorno, o que diferencia o turista de outros tipos de viajantes como, por exemplo, o migrante 

que viaja para mudar o local de residência permanente. Assim, não se pode negar que 

atualmente as viagens passam a ter uma importância cada vez maior na vida das pessoas que, 

além da busca pelo descanso e lazer, passam a exigir um valor cultural e econômico agregado 

ao produto consumido. Portanto, pensar na atividade turística é buscar a inovação de todo e 
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qualquer produto ou serviço oferecido, é saber valorizar a cultura e o patrimônio da sociedade 

e, além disso, estar envolvido na preservação dos meios naturais (Althoff, 2003). 

O planejamento é um processo contínuo, permanente e dinâmico, do ponto de vista 

governamental, consiste no seu sentido mais amplo, no processo que estabelecem objetivos, 

define linhas de ação e planos detalhados para atingi-los e determina os recursos necessários à 

sua consecução. 

  

Segundo Beni, o planejamento em nível nacional constitui uma clara competência 

do órgão nacional de turismo que, por meio da formulação e execução de planos 

nacionais de desenvolvimento turístico, promove e realiza o incremento da 

atividade para atingir os objetivos nacionais (Beni, 2002: 189). 

 

Os objetivos do planejamento costumam ser formulados em uma declaração da 

política do turismo, que estabelece parâmetros ou diretrizes que governam planejamento do 

desenvolvimento no futuro. A política do turismo não é um plano do turismo, mas sim o 

ponto de referência em relação às decisões do planejamento que devem ser relacionadas. 

O planejamento regional, enquanto conceito associado ao turismo, é visto como 

estratégia, com o objetivo de promover o desenvolvimento de uma região, revelando-se 

incapaz de eliminar o subdesenvolvimento e a pobreza, mas que implica em uma ação cuja 

evolução ao longo do tempo possa levar a uma nova dinâmica de produção do espaço. 

Adiciona-se a isto, e ao slogan do Relatório Brundtland de ―pensar globalmente e agir 

localmente‖, a importância de se introduzir as especificidades e peculiaridades locais e 

regionais para que haja um planejamento futuro.      

A importância desta perspectiva encontra apoio na proposta de Matus (1996), para 

quem o ato de planejar permeia as organizações espaciais das mais diversas sociedades.  

Quem não planeja se torna escravo das circunstâncias. O planejamento oferece a possibilidade 

de se escolher o futuro.  

 Pode-se perguntar, então, se o desenvolvimento é a conseqüência do planejamento. 

Para Souza (1996), o desenvolvimento é o objetivo a ser atingido pelo planejamento, tendo 

como meta uma política de distribuição da riqueza e combate à pobreza. 

Atualmente, as correntes teóricas alternativas lançam mão da concepção de 

desenvolvimento voltado às redes ilusórias do crescimento e modernização. O conceito de 

desenvolvimento econômico, que teve seu apogeu na década de 1960, com as teorias da 

modernização e do crescimento, deve ser revisto pelo direcionamento às perspectivas sociais.  

Nas palavras de Souza (1996:07), crescimento e modernização, se não forem acompanhados 
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por distribuição da riqueza socialmente produzida e atendimento de necessidades materiais e 

não-materiais elementares, não devem valer como indicadores de desenvolvimento. 

 

Neste Capítulo, insere-se o detalhamento da metodologia utilizada na pesquisa, desde a 

escolha do tema até a apresentação dos resultados da pesquisa, isto é, demonstram-se os 

métodos e técnicas adotadas para a realização do presente estudo. 

Toda pesquisa é uma atividade de investigação do saber, onde se busca o conhecimento 

a respeito de uma área de concentração para se encontrar respostas. Esse conhecimento 

científico é desenvolvido utilizado métodos e processos. 

Segundo Minayo (2001:16) ―a metodologia inclui as concepções teóricas de abordagem, 

o conjunto de técnicas que possibilitam a construção da realidade e o sopro divino do 

potencial criativo do investigador‖. 

De acordo com Lakatos e Marconi (1996:15) ―Pesquisar não é apenas procurar a 

verdade, é encontrar respostas para questões propostas, utilizando métodos científicos‖, 

(...)."A pesquisa pode ser considerada um procedimento formal com método de pensamento 

reflexivo que requer um tratamento técnico ou científico, e se constitui no caminho para se 

conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais". Gil (2002:42) define pesquisa 

como ―processo formal e sistemático de desenvolvimento do método científico. O objetivo 

fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de 

procedimentos científicos‖. 

A estratégia metodológica da pesquisa aqui apresentada está baseada em uma 

abordagem qualitativa. Para Dencker (1998:97), ―a pesquisa do tipo qualitativa requer a 

observação dos fenômenos sociais, feita de maneira intensiva, a qual implica a participação do 

pesquisador no universo de ocorrência desses fenômenos‖.  Isto foi realizado não apenas 

durante o período específico de coleta formal de dados, mas também ao longo de um período 

muito mais amplo, caracterizado por atuação profissional junto ao universo da pesquisa onde 

foi possível realizar observação pessoal, em situação privilegiada, as tentativas de aplicação 

das políticas governamentais de dinamização do turismo. Tudo isto resultando em uma visão 

qualitativa, ou de profundidade, em realização ao objeto da pesquisa – embora não tão 

abrangente quanto o desejado. 

Para Richardson (2007), método em pesquisa científica traduz-se na escolha de 

procedimentos ordenados, necessários à descrição e esclarecimento de fenômenos. O método 

qualitativo procura entender a natureza do fenômeno social envolvido na pesquisa. 
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Quanto à abordagem do problema, esta pesquisa caracteriza-se como 

predominantemente qualitativa concentrada na coleta de informações e análise para 

compreender se a população local está preparada para o desenvolvimento proposto pelo 

Projeto ―ACORDE São Joaquim‖, e se o planejamento inserido no projeto pode transformar o 

município e região no melhor destino turístico de inverno do Brasil.   

Quanto ao tipo de pesquisa, trata-se de uma pesquisa descritiva, porque identifica e 

caracteriza fenômenos, permitindo sua ordenação e classificação. Segundo Gil (1999), a 

pesquisa descritiva apresenta a descrição das características de determinadas populações ou 

fenômenos e uma de suas características está na utilização de técnicas padronizadas de coleta 

de dados.  

Quanto ao modo de investigação, a pesquisa caracteriza-se como uma avaliação,  pois 

foram necessários levantamentos de dados e informações, por meio de entrevistas em que se 

coleta  opiniões e atitudes de um grupo, intencionalmente escolhido, diante de uma situação 

determinada. 

Além de uma etapa formal de trabalho de campo realizada em uma estada na região 

durante três dias, em junho de 2011, várias outras estadas foram realizadas anteriormente 

como técnica no projeto ACORDE. Nessas oportunidades foi feita pesquisa documental, bem 

como algumas observações exploratórias, como reuniões, audiências, oficinas, seminários 

acerca da trajetória do projeto de desenvolvimento da região, além do acompanhamento de 

técnicos, ligados à Secretaria de Desenvolvimento Regional de São Joaquim, Prefeitura 

Municipal, Trade turístico Convention Bureau, Associação Pró Turismo de São Joaquim e 

Região - Protur, Conselho Municipal de Turismo e do Conselho do Grupo Gestor dos 65 

destinos indutores do turismo no Brasil.  

Na etapa formal foram realizadas seis entrevistas com agentes públicos e lideranças do 

trade turístico, que também vivenciam o cotidiano do município, os quais emitiram suas 

visões pessoais sobre as perguntas de pesquisa formuladas– possibilitando a realização da 

comparação das opiniões dos entrevistados.  

O conteúdo do presente trabalho encontra-se estruturado em três capítulos. No 

primeiro capítulo, ―São Joaquim: vocação turística?‖, trata-se de realizar uma caracterização 

do município apresentando um posicionamento sobre os aspectos históricos, físicos, 

geográficos, demográficos e turísticos do município de São Joaquim. Discute-se também a 

questão dos Destinos Indutores do Brasil, os Planos Nacional e Estadual de Turismo e o 

Estudo de Competitividade dos Destinos Indutores de São Joaquim. Por fim, o capítulo um 

discorre sobre a organização do trade turístico Convention & Visitors Bureau e Protur. 
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O segundo capítulo,  ―ACORDE‖ – um projeto para São Joaquim‖, trata da concepção 

do ―Projeto ACORDE São Joaquim‖, busca mostrar os estudos decorrentes do referido 

Projeto e a visão dos agentes públicos e privados sobre o contexto da pesquisas. 

 No terceiro capítulo, ―Turismo x identidade local‖, aborda-se a questão da 

vitivinicultura, identidade local, hospedagem alternativa e se questiona as premissas que têm 

orientado as avaliações e as políticas acerca do turismo na região. 

 

A realização desta dissertação representa um importante passo na minha vida pessoal e 

profissional e desejo expressar minha gratidão a algumas pessoas e instituições que me 

acompanharam e apoiaram para o alcance deste objetivo. Primeiramente, agradeço à minha 

mãe (in memoriam) e a meu pai por terem, desde cedo, acreditado na minha coragem e 

vontade de seguir em frente. Ao Paulo, meu companheiro de todas as horas, que apesar da 

minha longa ausência na convivência diária tem dedicado amor, carinho e, principalmente, se 

ocupado dos afazeres da casa e do apoio aos nossos filhos, neste período em que me dediquei 

ao mestrado, mesmo com suas atribuições profissionais. Aos meus filhos, Pedro Henrique e 

André Luis, por terem compreendido a importância deste trabalho de dissertação para o meu 

desenvolvimento intelectual e profissional, não cobrando a minha ausência nas tarefas diárias, 

próprias da minha condição de mãe.  Ao Professor e amigo Pedro Martins, que além de 

desempenhar com dedicação a tarefa de orientar a minha dissertação de mestrado, me tratou 

de forma especial, com compreensão, carinho e amizade. À minha irmã Sida, por ser a uma 

incentivadora para que eu participasse de um mestrado, e pela enorme ajuda na formatação 

desta dissertação. Aos professores, colegas e servidores do Mestrado Profissional em 

Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental/ MPPT, pelos ensinamentos, 

palavras amigas e facilitação do processo que me conduziu até este momento. A Secretaria de 

Estado do Planejamento, por dar a oportunidade de acompanhar todo o processo do projeto. A 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de São Joaquim, que não mediu esforços 

na disponibilização dos dados secundários acerca da região e no apoio na própria pesquisa - 

não podendo deixar de citar os nomes das colegas Solange Pagani e Valéria Zanette. Por fim, 

a todos aqueles que, de maneira direta ou indireta, contribuíram para a realização deste 

trabalho e para o meu crescimento pessoal, acadêmico e profissional, e aos obstáculos e 

desafios que surgiram durante o período da pesquisa, os quais permitiram o meu 

fortalecimento e amadurecimento pessoal e profissional. 



 

 

 

CAPÍTULO I 

SÃO JOAQUIM: VOCAÇÃO TURÍSTICA? 

 

 

 

 Neste primeiro capítulo, apresentam-se dados que possibilitem refletir sobre a 

vocação turística de São Joaquim, está estruturado em três partes, caracterizar a região, a 

partir dos seus aspectos históricos, físicos, geográficos, demográficos e turísticos; 

apresentar e discutir a questão dos Destinos Indutores do Brasil, Planos Nacional e 

Estadual de Turismo e o Estudo de Competitividade da FGV dos Destinos Indutores de 

São Joaquim. Para concluir o capítulo apresentaremos alguns aspectos do Trade 

Turístico da região, como o Convention & Visitors Bureau e a Associação Pró Turismo 

de São Joaquim e Região. 

 

 

1.1 - Caracterização da região 

 

 

Aspectos da formação socioespacial catarinense 

 

            O Estado de Santa Catarina conta com uma população de 6.178.603 habitantes, 

segundo contagem do IBGE (2010) e está situado na região Sul do Brasil em um 

território que integra 293 municípios com área de 95.346.181 km².  

           Apesar de representar apenas 1,1% do território nacional, responde por 4% no 

Produto Interno Bruto do Brasil e detém o segundo melhor Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH = 0,822) entre os 26 estados federados do país (PNUD, 2000). 

            A ocupação do território de Santa Catarina, teve seu início no século XVII, a 

partir do surgimento de alguns povoados litorâneos, com a instalação de São Francisco, 

Laguna e Desterro, de povoadores vicentistas. No século XVIII, aos vicentistas se 

juntaram açorianos e madeirenses no litoral e paulistas no planalto. No século XIX, 

foram os imigrantes europeus, predominando alemães e italianos, que criaram núcleos 

coloniais entre o litoral e o planalto.  

            Durante os séculos XVII e XVIII os paulistas alcançaram o território catarinense 

pelo litoral e pelo planalto.  
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No litoral apresaram índios e se instalaram em explorações 

primitivas, quase de subsistência. No planalto estabeleceram-se nos 

campos naturais, com a criação extensiva de bovinos. O litoral foi 

transformado no século XVIII com o estabelecimento dos casais 

açoreanos e medeirenses: as explorações policultoras familiares 

forneceram, nos fins do século XVIII e início s do XIX, importantes 

excedentes alimentares (farinha de mandioca, arroz, feijõa, melado, 

etc), que se destinaram ao abastecimento do Rio, Salvador, Recife e 

até mesmo Montevidéu. Nasceram assim,no litoral catarinense os 

centros comerciais. Desterro, Laguna, São Francisco. No planalto, 

atendendo à modesta vida de relações, os fazendeiros lentamente 

passaram a morar parte do ano em pontos de maior convergência, as 

vilas, que se transformaram no século XX em tópicas cidades de 

residência de fazendeiros (Lajes, Curitibanos, São Joaquim, Campos 

Novos.. (Mamigonian, 1966, p.35) 

 

            No século XX, segundo Vieira; Pereira (1997), a ocupação do território 

catarinense é completada a partir da comercialização de glebas – situadas na porção 

oeste do planalto – para imigrantes originários dos núcleos coloniais alemães e italianos 

do estado do Rio Grande do Sul.  

           A população urbana catarinense, segundo Peluso (1991b), passou de 22 % em 

1940, para 32% em 1960. Para este autor, não haveria preocupações, se a 

industrialização, criando empregos nas cidades, tivesse acompanhado esta expansão. Em 

sua maior parte, porém, as cidades catarinenses continuam como centros de serviços, 

poucas delas se distinguindo por suas atividades industriais. Estamos, evidentemente, em 

período de transição. Cofiemos na sabedoria e no patriotismo dos homens que dirigem 

Santa Catarina e o Brasil (Peluso, 1991b: 267).  

           O intenso crescimento industrial no país, ocorrido no período entre as décadas de 

1960 e 1980, repercutiu em Santa Catarina, trazendo resultados extraordinários e 

causando, segundo Cunha (2001), a inversão em 1980 do setor primário para o 

secundário, gerando um salto na participação catarinense nas exportações brasileiras, 

elevando ainda mais a taxa de urbanização no Estado.  

           De acordo com Mamigonian, em 1980 Santa Catarina permanece como um 

importante produtor agrícola no Brasil, porém a sua economia assume também um 

caráter nitidamente industrial. De 7º estado industrial em 1940, abaixo do nível de 

industrialização brasileira, Santa Catarina alcançou a posição de 6º produtor nacional em 

1980, ultrapassando nitidamente o nível de industrialização existente no Brasil, 



 

 

12 

permitindo-se dizer que proporcionalmente Santa Catarina é mais industrializado que o 

Brasil.            

           A mesorregião Serrana continuou com baixo crescimento demográfico, perdendo 

participação no efetivo populacional catarinense, com queda de população. A 

mesorregião foi classificada pelo Instituto de Pesquisa Econômica (IPEA) como 

―espacialidade de esvaziamento‖, devido ao fechamento de vagas de empregos em suas 

atividades econômicas básicas (Cunha, 2001).  

 

            No ano de 1820 D. João VI determina que a vila de Lages, por se achar muito 

distante de São Paulo e mais próxima de Santa Catarina, ficasse subordinada à sua 

jurisdição, configurando-se, assim, o quarto município catarinense. Segundo Santos 

(2004), Lages tornou-se centro pecuário e de expansão na ocupação do planalto, 

desenvolvendo o tropeirismo, caracterizado pelo deslocamento de tropa de gado bovino, 

eqüino e mulas, transporte de mercadorias e correio nos séculos XVIII e XIX. A vila de 

Lages tornou-se o centro irradiador do povoamento do planalto: os campos de 

Curitibanos e de Campos Novos foram descobertos e povoados com fazendas, dando 

início ao desbravamento de todo o Oeste. A primeira ligação entre Desterro e Lages foi 

aberta em 1788 por Antônio Arzão, que abriu uma picada acompanhando o rio Imaruí, 

chegando ao planalto. Esse caminho teve pouco sentido econômico, pois Desterro não 

era importante centro de consumo
1
(Apud, Silva 2008). 

 

         Os primeiros assentamentos rurais e incursões de civilização na região de São 

Joaquim tiveram início em meados do século XVIII. Com a expansão da pecuária de 

corte, os fazendeiros gaúchos foram os primeiros colonizadores a se fixarem no 

município. Ao levarem o gado até São Paulo, passavam pela região da Serra Catarinense 

e deparavam-se com as novas pastagens, ideais para a nova colonização. Por volta de 

1750, a história do município registra o nome de Bento Amaral Gurgel Anes que, mais 

tarde, seria Capitão-Mor da Vila de Nossa Senhora dos Prazeres das Lages e que se 

casou com a fazendeira Catarina Fragoso. Também cita-se o nome de Manoel da Silva 

                                                
1 No início do século XVIII, a descoberta do caminho do Morro dos Conventos (no ano de 1728 por 

Francisco de Sousa Faria) em direção ao planalto de Lages barateou o transporte do gado por via terrestre, 

que chegava aos campos de Curitiba, seguia para a feira de Sorocaba em São Paulo, permanecendo esse 

trajeto até o século XIX. 
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Ribeiro e seus dois filhos, Inácio e Pedro, que, entre 1755 e 1765, instalaram-se na 

serraria e fazenda Pelotas. Outro nome de grande importância na história do município é 

João da Silva Ribeiro, que recebeu por doação a fazenda Socorro ao casar-se com a filha 

de Mateus José de Souza. Um extenso feudo rural surgiu com a união entre as famílias 

pioneiras, ampliando-se entre 1818 e 1820 com o casamento dos irmãos Manoel e 

Fermino Rodrigues com as filhas de João da Silva Ribeiro. Essa localidade, onde hoje é 

a cidade de São Joaquim, era conhecida como Costa da Serra. O primeiro passo de 

evolução da vila aconteceu com a criação de um distrito policial em 28 de janeiro de 

1868. Esse distrito policial foi desmembrado da Freguesia de Lages através da Lei 

Provincial nº. 645, de 02 de maio de 1871, criando-se o distrito chamado São Joaquim 

da Costa da Serra. O estancieiro paulista Manoel Joaquim Pinto, considerado o fundador 

da cidade por ter, em 1873, com ajuda de Joaquim Cavalheiro do Amaral, Joaquim José 

de Souza, Marcos Batista de Souza e Antônio Gonçalves Padilha, escolhido o local onde 

seria fundada a Freguesia de São Joaquim do Cruzeiro, no município de Lages. A 

instalação do município aconteceu no dia 1º de maio desse mesmo ano. Foi construída 

uma capela, tendo o Santo São Joaquim por padroeiro. Construíram-se, também, 

estradas que ligavam o povoado às cidades de Lages e Laguna, o que foi de grande 

importância para o início do povoado. Através do Ato Provincial nº. 3.455, de 31 de 

março de 1882, foi criado o Distrito de Paz. Em 28 de agosto de 1886, a Freguesia de 

São Joaquim da Costa da Serra é desmembrada de Lages, sendo elevada à categoria de 

Vila. Logo em seguida, foi constituindo-se em um novo município, através da Lei 

Provincial nº. 1.108, de 1936. Em 16 de janeiro de 1937, realizou-se a primeira eleição 

de vereadores para a Câmara Municipal e no dia 07 de maio, com sua instalação oficial, 

empossou os seus primeiros vereadores. Em 31 de março de 1938, o município passou a 

chamar-se São Joaquim, através do decreto lei estadual de nº. 86.  

A população descendente de colonização europeia (principalmente portugueses, 

espanhóis, alemães e italianos) e africana colonizou a região. Com o desenvolvimento da 

região surgiram no cenário os japoneses.  

Os espanhóis e portugueses chegaram na região entre 1750 e 1879, os primeiros 

oriundos do Rio Grande do Sul (proximidade da Argentina e Uruguai, de colonização 

espanhola) e os segundos oriundos de São Paulo, ali instalados pela coroa portuguesa. 

Os africanos remontam a mesma época, pois chegaram na região como escravos desses 

senhores.  
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A colonização italiana iniciou com Domingos Martorano em 1880. Seus filhos 

uniram-se às famílias locais: Anunciata (Pedro Albino), Mariana (Aparício Matos), 

Angelina (José da Fonseca Nunes de Oliveira) e Egidio (Eulália Brasil). Sua filha Tereza 

veio casada da Itália com Antonio Cantisani. A família Fontanella veio em seguida e 

construiu a casa de pedra, propriedade de Domingos Martorano. A família De Bettio 

chegou em 1936 e foram os irmãos Perides, Porfírio e Primo os pedreiros responsáveis 

pela construção da Igreja Matriz, feita em pedra basáltica, hoje atração da cidade.  

O primeiro alemão a chegar foi Joannes Frederich Paul Guellert Dietrich Bathke 

(naturalizado Paulo Bathke), em 1880, casando-se com a filha de Manoel da Silva 

Ribeiro (Maria Olinda). Agrimensor, radicado em Indaial, chegou a São Joaquim por 

meio de sua  profissão para medir as terras do planalto serrano. Paulo Bathke voltou 

muitas vezes à Alemanha e em uma dessas viagens trouxe as primeiras mudas de maçã 

para São Joaquim. Em 1928 possuía um viveiro de 3.000 mudas de macieira. Por seu 

intermédio chegaram ao município os patriarcas das famílias Don, Shultz e Lünenberg.  

Nas primeiras décadas do século XX chegaram as famílias Hugen (de origem 

holandesa) e Schlichting (alemã) unidas por um matrimônio ocorrido no navio na 

travessia do Atlântico.  

Os Japoneses vieram em 1974, a partir do projeto de assentamento de produtores 

de maçã da Cooperativa Agrícola de Cotia (atual Sanjo), depois do incentivo recebido 

em 1973 do PROFIT
2
. Com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento BNDS

3
 

para compra de terras, o governo estadual assentou mais ou menos 30 famílias japonesas 

em 25 hectares de terras. Esse projeto de assentamento permitiu a implantação de 

pomares financiados com oito anos de prazo e quatro anos de carência, beneficiando 

também oito produtores locais.  

Uma característica marcante do município de São Joaquim é a arquitetura em 

pedra (basalto). Os europeus a se instalarem no município vieram de regiões acidentadas 

e pedregosas e começaram a utilizar a pedra-ferro e a madeira das florestas de araucária 

como material de construção. Primeiramente, a pedra-ferro foi utilizada de maneira 

rudimentar na construção de moradias, de fazendas, mas com o tempo, veio a 

sofisticação, criando-se um expressivo artesanato em pedra.   

Pode-se citar alguns exemplos históricos da utilização da pedra-ferro em moradias: a 

casa da Fazenda do Coronel Cezário Amarante, que ainda existe e faz parte da Fazenda 

                                                
2 Projeto de Fruticultura de Clima Temperado. 
3 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 
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do Barreiro, hoje município de Urupema, tendo se transformado em Hotel Fazenda de 

Turismo Rural; e a casa da Família Martorano, que foi construída no século XIX no 

centro da cidade, onde hoje funciona o Restaurante Tomagaki. A Igreja Matriz de São 

Joaquim
4
 representa um marco na história do Município, construída toda em pedra-ferro. 

Em 1970 foi construído, também com pedra-ferro, o canteiro para flores da Praça João 

Ribeiro, verdadeira obra de arte dos pedreiros de São Joaquim e, ainda, o Belvedere, 

ponto turístico da cidade, inaugurado em 1996. Também a taipa (muro de pedra-ferro), 

que separa fazendas e sítios, algumas com mais de 150 anos de existência, é um exemplo 

da utilização desse material (Bianchini,1986). 

 

 

Aspectos físicos, geográficos e demográficos 

 

O município de São Joaquim está situado no sudoeste do Estado de Santa 

Catarina, a 227 km da capital do Estado, tendo como acesso a BR-282 e a SC - 430. 

Pertence à Microrregião dos Campos de Lages e à Mesoregião Serrana. Integra a 

Secretaria de Desenvolvimento Regional de São Joaquim e a Associação dos Municípios 

da Região Serrana (AMURES), com os municípios de Anita Garibaldi, Bocaina do Sul, 

Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Campo Belo do Sul, Capão Alto, Celso Ramos, 

Cerro Negro, Correia Pinto, Lages, Otacílio Costa, Painel, Palmeira, Ponte Alta, Rio 

Rufino, São José do Cerrito, Urubici e Urupema. 

Possui uma área de 1.885,61 km2, correspondendo aproximadamente 1,97% da 

área do Estado e 11,57% da área da AMURES
5
. Sua posição geográfica está 

determinada pelas coordenadas Latitude 28º 17’ 38‖ Sul e Longitude 49º 55’ 54‖ Oeste.  

O clima classifica-se como mesotérmico úmido, com verões frescos, onde a 

temperatura média no inverno fica em torno de -5º C (os termômetros já registraram 

14ºC negativos) e no verão a média é de 18ºC. A temperatura média anual é de 13,1ºC. 

No inverno é comum a precipitação de neve. A precipitação pluviométrica média é de 

1300 a 1900 mm.   

São Joaquim está a uma altitude de 1360 metros do nível do mar. O relevo é 

constituído de um planalto de superfícies planas, onduladas e montanhosas, fortemente 

dissecadas, de formação basáltica. O solo tem baixa e média fertilidade, argila de baixa 

                                                
4 Ver figura 01 – Igreja Matriz de São Joaquim – (anexo 01) 
5 Associação dos Municípios da Região Serrana. 
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atividade e baixo gradiente textural. A alta incidência de rochas e as condições 

climáticas adversas limitam o uso do solo, apresentando restrições no manejo da terra.  

O município é banhado pela bacia do Rio Pelotas e seus principais afluentes são 

os rios Lava-Tudo, Mantiqueira, São Mateus, Sumidoro, Antoninha e Invernadinha.  

São Joaquim faz divisa com Urupema ao norte, Urubici a nordeste, Bom Jardim 

da Serra a leste e a sudeste, Rio Grande do Sul ao sul e sudoeste, Lages a oeste e Painel a 

noroeste. Possui três distritos: Pericó, São Sebastião do Arvoredo e Santa Isabel.  

O município de São Joaquim possui uma população de 24.812 habitantes, que 

corresponde a 0,40% da população do Estado de Santa Catarina, sendo 70,8% de sua 

população residente na área urbana e 29,2%  na área rural - de acordo com o IBGE
6
 

(Censo Demográfico, 2010). 

 

 

Figura 01: Mapa de localização do município de São Joaquim. 

 

Aspectos econômicos  

 

A economia do município sustentou-se por longas décadas na pecuária, com o 

rebanho bovino criado em grandes pastagens nativas. Esse ciclo iniciou-se no século 

                                                
6 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
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XIX e teve seu apogeu na década de 1920, dominando completamente a economia do 

município até meados da década de 1950.  

O ciclo da madeira começou por volta de 1948, quando os madeireiros gaúchos 

descobriram as reservas de araucária da região. Na década de 1960 teve seu apogeu, 

tendo 147 serrarias instaladas no município e todos os empregos e receitas eram 

oriundas desse setor. Entretanto, esse tipo de indústria trouxe como conseqüência a 

devastação da mata nativa, sem ter aplicado seus resultados no desenvolvimento do 

município. A inexistência do ICMS
7
 e o fato dessas madeireiras não serem locais, fez 

com que apenas extraíssem a riqueza do município, enriquecessem e fossem embora.  

Em 1968, o Secretário de Estado da Agricultura, em visita a São Joaquim 

acompanhado de 38 técnicos, fez um desafio aos produtores: seria instalado o escritório 

local da ACARESC
8
 em São Joaquim se fossem plantados 10.000 pés de maçã. O 

desafio foi aceito pelo produtor João Rogério Campos que, sozinho, plantou um pomar 

de 10.000 macieiras e o escritório da ACARESC foi instalado.  

Começa o ciclo da agricultura, que entre 1970 e 1980 viveu seu apogeu com a 

multiplicação de lavouras de batata-semente e pomares de maçã. A cultura da maçã foi 

impulsionada pelo PROFIT, em 1973, favorecendo a implantação de pomares através de 

subsídios do Governo do Estado, através da compra de calcário com recursos do BNDS 

e a isenção do ICMS da maçã.  

Em 1974 o projeto de assentamento de 30 famílias japonesas permitiu a 

implantação de pomares financiados com oito anos de prazo e quatro anos de carência, 

beneficiando também oito produtores locais.  

A pecuária é caracterizada pela bovinocultura de corte extensiva, com baixo 

índice de produtividade e uso de insumos, seguida pela ovinocultura com pequenos 

rebanhos e também com baixa produtividade.  

O extrativismo se constitui principalmente de Pinus spp com uma área de 

reflorestamento de 1.500 hectares, abrangendo 285 produtores.  

Atualmente a agricultura tem como principais eixos a produção de maçã e de 

batata semente, que são produzidas num sistema de alta tecnologia utilizando insumos 

modernos e alcançando de média a alta produtividade. Em razão dessas condições, o 

município de São Joaquim tornou-se o segundo produtor de maçã do Brasil, além de ser 

considerada a maçã de melhor qualidade devido às características climáticas ideais para 

                                                
7 Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços. 
8 Associação de Crédito e Assistência Rural do Estado de Santa Catarina. 
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esta cultura, o que possibilitou a entrada no comércio externo tendo, inclusive, a Maçã 

Hiragami conquistado prêmios na Europa como a de melhor qualidade do mundo.  

Há também pequenas áreas de plantio de milho, feijão e batata consumo, que 

utilizam pouca tecnologia e têm baixa produtividade.  

Entretanto, na área de vinicultura há pesquisas promissoras nos dias atuais, com a 

cooperação técnica da EPAGRI que instalou unidades de experimentos de videiras no 

município de São Joaquim.  

Surgem hoje pesquisas promissoras na área de vinicultura. Quando a EPAGRI
9
 

instalou unidades de experimentos de videiras no estado, foi instalada uma em São 

Joaquim, que por muito tempo não chamou a atenção dos pesquisadores.  

Recentemente, uma amostra da uva da variedade Cabernet Sauvingnon, colhida 

em São Joaquim, surpreendeu os pesquisadores pelo excelente vinho obtido. O resultado 

foi confirmado por dois anos e os dados mostraram que os teores da composição química 

do vinho eram superiores aos produzidos em outras regiões do Brasil. 

São Joaquim tem altitude e clima favoráveis para o cultivo de uva para a 

produção de vinhos de qualidade. O clima frio e seco permite passar o ponto de 

maturação no pé, sem risco de podridão como em outras regiões produtoras de clima 

úmido. Este fator permite que a colheita possa ser feita até final de abril.  

Assim foram implantadas diversas unidades de produtores na região, com 

altitudes entre 900 e 1.300 metros, cujos resultados mostraram a influência da altitude 

nesses indicadores químicos de qualidade diferenciada na produção final.  

A divulgação da pesquisa mostrando que o município tem condições favoráveis 

para a produção de uva para produzir o melhor vinho Cabernet Sauvingnon do Brasil, 

tem estimulado investidores no sentido de adquirir terras no município, valorizando o 

mercado imobiliário da região. No ano de 2001 foi implantado aproximadamente doze 

hectares de videiras no município de São Joaquim com projetos de crescimento anual da 

plantação.  

 

 

 

 

 

                                                
9 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina  
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Aspectos turísticos 

 

Existem no município cinco hotéis em funcionamento. O município possui ainda 

oito pousadas, um chalé, e diversas residências que funcionam como hospedagens 

alternativas, com um cadastro das mesmas na Prefeitura, totalizando em 

aproximadamente 685 leitos (SPG, 2009). 

No inverno de 2010, com a incidência de muita neve na região, amplamente 

divulgada nos meios de comunicação do país, o município viveu uma experiência 

inusitada. O número de visitantes superou a capacidade hoteleira, ainda muito pequena 

no município e a Secretaria Municipal de Turismo sugeriu a hospedagem alternativa. A 

população se dispôs a receber os visitantes em suas casas, oferecendo quarto com café 

da manhã e o convívio familiar. A experiência obteve êxito, havendo visitantes que 

preferiram continuar nas casas mesmo depois de haver vagas nos hotéis. O sucesso veio 

pela experiência do convívio familiar, casas que podiam oferecer conforto de 

aquecimento, não encontrado em alguns hotéis e também um bom papo em frente à 

lareira. No ano de 1999, a agência São Joaquim Tour, assumiu o cadastramento e hoje 

conta com 80 casas cadastradas. Passado o fator emergencial da época, houve tempo 

para se fazer uma avaliação das casas ofertadas e dividi-las em categorias de conforto A, 

B e C. Na categoria A, estão aquelas que podem oferecer aquecimento, lençóis elétricos, 

garagem, café da manhã e banheiros privativos. A categoria C compreende uma suíte, 

quarto com banheiro privativo ou dois quartos com banheiro social e a categoria B 

estaria numa média entre as duas, A e C. Hoje que faz o receptivo é o local das 

informações turísticas da Secretaria de Turismo do município. 

A cidade possui dois grandes eventos, a Festa Nacional da Maçã e o Festival de 

Inverno editado anualmente pelo Centro Cultural em parceria com a Prefeitura 

Municipal. A Festa da Maçã é um evento cultural e de lazer que atrai um expressivo 

número de visitantes de diversos Estados brasileiros e países sul americanos, além de 

autoridades, técnicos e empresários do setor frutícola, agroindustrial e do turismo, 

procurando consolidar sua posição no mercado interno e no comércio internacional de 

frutas de clima temperado.  

Os atrativos são o clima e a paisagem da região, com fortes expressões como as 

taipas de pedra, as reservas de xaxim e araucária. São atrações turísticas da cidade: a 

Igreja Matriz, construída em pedra ferro (basalto), com esculturas de profetas bíblicos na 

parte externa; a Casa de Pedra, construção centenária que serviu de moradia para a 
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família Martorano por quase um século, hoje usada como restaurante; a Exponeve, feira 

de artesanato e produtos da região; o Belvedere, rua planejada para ser no estilo da 

Lombard Street, rua famosa de São Francisco, na Califórnia/Estados Unidos, de mão 

única para descida em estilo caracol por causa da declividade, totalmente ajardinada e 

com escadaria nas laterais para pedestres. Em virtude de uma ocupação no início da rua, 

foram construídas apenas escadarias para pedestres com canteiros de flores; o Snow 

Valley, parque ecológico com uma reserva de xaxins centenários e belas cascatas, 

situado na SC – 438, na saída para Bom Jardim da Serra, a 10 km do centro da cidade; o 

Museu Histórico Municipal espaço Assis Chateaubriand, que possui acervo histórico do 

município e um museu ao ar livre sobre o ciclo da madeira; o Museu de Artes de São 

Joaquim, considerado o 3º do Estado em valor de obras de arte. Acervo com obras do 

ilustre joaquinense com projeção internacional Martinho de Haro, de Artistas Plásticos 

como Rodrigo de Haro, Semy Braga, Pléticos, Wilson Martins e Artistas Plásticos locais 

com projeção no âmbito nacional, como Tereza Martorano Vieira, Yolanda Bathke 

Campos e Suzana Scóss Bianchini; o Parque Nacional da Maçã, possui 214.000 metros 

quadrados
 

com áreas para camping, cancha de laço, pavilhões para exposições e palco 

para shows; a Estação Experimental de São Joaquim – EPAGRI, pomares experimentais 

de maçã, pêra, goiaba serrana e uva. Na primavera, torna-se cartão postal com a florada 

das cerejeiras. O Monumento Manoel Joaquim Pinto, anexo à prefeitura. Escultura de 

Élson Outuki sobre o ciclo histórico, econômico e cultural do município; o Packing 

House, local para o processamento de maçãs, recebimento de frutas, armazenamento em 

câmaras frias, classificação e embalagem; e a Vinícola Francione, local de visitação e 

degustação de vinhos finos de altitude. A vitivinicultura pode abrir um novo espaço 

turístico. O charme das vinícolas familiares abertas aos visitantes, inclusive com a opção 

de pousadas, é sucesso no Rio Grande do Sul. 

A culinária é bem diversificada devido à variedade étnica que colonizou a região, 

tendo como base os produtos da região: maçã, mel, carne, queijo e coalhada. Mas são os 

pratos introduzidos pelos tropeiros que despertam o interesse dos visitantes. São típicos 

da região: o carreteiro - arroz com charque ou frescal, o mais usado e de maior 

identificação na cidade; o frescal – carne bovina, suína ou ovina salgada e desidratada 

em lugar sombrio e ventilado por três dias; a quirera de milho com carne de porco; o 

frescal assado com moranga caramelada; a paçoca de pinhão - pinhão cozido e moído 

com carne de porco e/ou de gado; as raspas de maçã - maçã fatiada e desidratada no sol, 

usada para chá e suco; a rosca de coalhada – coalhada, polvilho azedo, ovos e sal, assada 
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ao forno; a bijajica - rosca frita de polvilho azedo, ovos e açúcar; o bolo frito – tipo 

bolinhos de chuva; o ponche – vinho aquecido com gengibre, casca de laranja e canela, 

servido com gemada e clara batida (suspiro) e o doce de gila, tortas de maçã, pinhão 

cozido e assado na chapa do fogão à lenha, carreteiro na moranga, doces de maçã, 

―marmeladas‖, figadas, feijão tropeiro.  

O artesanato tem como matéria prima a lã de ovelha, couro, nó de pinho e 

madeira. 

Das atrações turísticas rurais consolidadas destaca-se o Snow Valley (Vale da 

Neve), iniciativa de uma família norte americana de implantar uma reserva ecológica de 

30 hectares, com 2.700 metros de trilhas localizada em um vale de mata nativa 

preservada, principalmente com araucárias, bracatingas e mais de 3.000 pés de xaxim.  

 

 

1.2 – Destinos indutores 

 

           Nesta parte será abordado o tema sobre os Destinos Indutores do Brasil, os 

critérios de escolha dos destinos turísticos do Brasil, o Plano Nacional de Turismo e o 

Plano Estadual do Turismo, além do estudo de competitividade da FGV
10

 no município 

de São Joaquim. 

Para a escolha dos destinos foram consideradas as avaliações e valorações de 

diversos estudos e pesquisas que orientam a ação ministerial, tais como o Plano de 

Marketing Turístico Internacional — Plano Aquarela, o Plano de Marketing Turístico 

Nacional — Plano Cores do Brasil, além de outros estudos e investigações sobre 

investimentos do governo federal e sobre as potencialidades e necessidades desses 

destinos. Além disso, foram consideradas as referências relativas às demandas de 

qualificação e infra-estrutura elencadas pelos representantes dos 87 roteiros turísticos 

durante o 1º Encontro Nacional do Programa de Regionalização do Turismo, ocorrido 

em Brasília, em outubro de 2006. 

Com o resultado desse processo, foram selecionados 65 destinos indutores do 

turismo, que fazem parte de 59 regiões turísticas em todas as unidades da Federação. 

Esses destinos devem ser trabalhados até 2014 para a obtenção do padrão de qualidade 

                                                
10 Fundação Getúlio Vargas. 
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internacional, constituindo, assim, modelos de destinos indutores do desenvolvimento 

turístico regional, sendo essa uma das metas do PNT
11

 2007/2010. 

            Dentro da proposta, seriam considerados para o Programa de Regionalização do 

Turismo os destinos indutores de desenvolvimento turístico regional aqueles que 

possuíssem infraestrutura básica e turística e atrativos qualificados, que se 

caracterizassem como núcleo receptor e/ou distribuidor de fluxos turísticos, isto é, 

aqueles capazes de atrair e/ou distribuir significativo número de turistas para seu entorno 

e dinamizar a economia do território em que estivessem inseridos. Os demais destinos de 

regiões turísticas do País, deveriam continuar o processo de organização regional, 

considerando as Diretrizes e Módulos Operacionais do Programa de Regionalização do 

Turismo, de modo a estarem fortalecidas para absorver os impactos do desenvolvimento 

da atividade em seus territórios, até 2010. É um processo permanente de qualificação, 

que deverá se estender por todo o território turístico nacional, propiciando a inserção, no 

mercado nacional e no internacional, da riqueza e da diversidade do patrimônio turístico 

brasileiro. 

O Plano Nacional de Turismo – PNT 2007/2010 – é uma viagem de inclusão e 

um instrumento de planejamento e gestão que coloca o turismo como indutor do 

desenvolvimento e da geração de emprego e renda. O Plano é fruto do consenso de todos 

os segmentos turísticos envolvidos no objetivo comum de transformar a atividade em um 

importante mecanismo de melhoria do Brasil, buscando fazer do turismo um importante 

indutor da inclusão social, o que pode ser alcançado por duas vias: a da produção, por 

meio da criação de novos postos de trabalho, ocupação e renda, e a do consumo, com a 

absorção de novos turistas no mercado interno, avançando na perspectiva de expansão e 

fortalecimento do mercado interno, com especial ênfase na função social do turismo. O 

propósito é que seja também um compromisso de continuidade das ações já 

desenvolvidas pelo Ministério do Turismo e EMBRATUR
12

 no sentido de consolidar o 

Brasil como um dos principais destinos turísticos mundiais.  

O plano pretende ser mais do que uma carta de intenções e tornar-se um 

instrumento de ação estratégica, bem delineada nos seus macroprogramas e com metas 

para quatro anos. O PNT 2007/2010 assumiu o compromisso de apresentar ao País, de 

forma consolidada e sistemática, a Política Nacional de Turismo. 

                                                
11 Plano Nacional do Turismo. 
12 Instituto Brasileiro de Turismo 
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Os investimentos em infraestrutura e qualificação profissional previstos deveriam  

permitir a organização dos 65 destinos indutores do turismo, distribuídos em todo o 

território nacional, dentro de um padrão internacional de mercado.  Busca, além disto, o 

fortalecimento do turismo interno, promovendo o turismo como fator de 

desenvolvimento regional, assegurando o acesso de aposentados, trabalhadores e 

estudantes a pacotes de viagens em condições facilitadas, investindo na qualificação 

profissional e na geração de emprego e renda e assegurando mais condições para a 

promoção do Brasil no exterior. 

O Plano de Desenvolvimento Integrado do Lazer proposto para o Estado de 

Santa Catarina, ou seja, o Plano Estadual do Turismo, conforme Decreto nº 2.080, de 3 

de fevereiro de 2009, regulamentado pela Lei nº 13.792, de 18 de julho de 2006,  definiu 

diretrizes e critérios relativos aos programas e subprogramas do lazer,  buscando atingir 

os objetivos estabelecidos pela SOL
13

, para promover a integração das áreas de cultura, 

esporte e turismo às do lazer, intensificando o lazer no Estado de SC, integrar a SOL às 

Secretarias de Desenvolvimento Regional e desenvolver o lazer no Estado de forma 

equilibrada. 

         Desta forma, procurou sistematizar o plano de forma a abranger todas as 

necessidades para a contribuição acerca de uma política de lazer, que são: Gestão da 

Política de Desenvolvimento do Lazer, que consiste em orientar os gestores públicos no 

que se refere ao marco legal e institucional para a elaboração do plano estratégico do 

lazer no Estado, após o diagnóstico da atual gestão das políticas de desenvolvimento e 

valorização da cultura, do esporte e do turismo, propondo um modelo de gestão. O Plano 

do Lazer Integrado consiste em identificar, através de dados secundários, os principais 

atrativos culturais e turísticos, o patrimônio cultural, sua infraestrutura, os eventos 

culturais e os programas e práticas de esportes. A Estratégia de Consolidação do Lazer 

Integrado, que consiste em conhecimento da oferta e da demanda de serviços e 

atividades, através da segmentação das áreas da cultura, esporte e turismo e o 

desenvolvimento do produto, consolidando os pré-existentes e lançados produtos com 

impactos regionais. A Influência do Comportamento dos Indivíduos e das Instituições, 

através da definição de metas, saber influenciar o consumidor e seus hábitos de 

consumo. O monitoramento deste progresso, será executado através do 

acompanhamento dos níveis de eficácia das equipes, a partir das ações empreendidas e 

                                                
13 Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte.  
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seus resultados, sejam eles quantitativos ou qualitativos, dando origem a um registro 

histórico e estatístico do desempenho de cada um. Trata-se de um instrumento eficaz e, 

se bem conduzido, proporcionará os resultados esperados. Para atender às expectativas 

da demanda, através de cada um dos setores do Lazer Integrado (cultura, esporte e 

turismo) que tem seu público específico que apresenta expectativas diferenciadas e que 

deverão ser atendidas. Surgem as pesquisas com os consumidores, no sentido de atender 

as expectativas de cada público específico, que tem opinião diferenciada sobre seus 

níveis de expectativa e do seu atendimento. Para identificar as ações para a consolidação 

do lazer integrado, entende-se a necessidade de capacitar e conscientizar todos os 

integrantes em todos os níveis das equipes da Secretaria e das Gerências Regionais de 

Cultura, Esporte e Turismo, dos aspectos conceituais e técnicos da operacionalização das 

ações do Lazer Integrado. Para isso considera-se importante que se faça um plano de 

aperfeiçoamento e capacitação, que identificará o tempo ideal de duração dos eventuais 

cursos ou outros encontros, a metodologia utilizada, a ligação da teoria com os objetivos 

dos participantes, o cronograma de realização e, acima de tudo, a coerência entre todas 

as ações propostas, se são fundamentais para que ações possam ser entendidas como um 

conjunto de práticas visando ao desenvolvimento da cultura, esportes e turismo no 

Estado.  Através dos Programas e Ações devem se consolidar as demanda do lazer 

(cultura, esporte e turismo), instituindo uma política do lazer consistente que envolva 

todos os setores da comunidade e do setor público, integrando Estado e municípios de 

forma a maximizar seus esforços e recursos em ações coordenadas junto com o setor 

privado e a comunidade local. Para o plano de curto, médio e longo prazo, espera-se 

resultados e benefícios que poderão ser atingidos através do engajamento de todos os 

envolvidos na implementação do plano, desde setor público à comunidade local e da 

execução dos projetos propostos em cada etapa do plano. Um novo Plano de 

Desenvolvimento Regional de Turismo para o Estado de Santa Catarina foi elaborado 

em 2010, com um horizonte temporal para 2020. 

 

Estudo de competitividade 

 

         Com a crescente importância do segmento turístico, reforçaram-se a necessidade e 

o interesse por parte dos governos federal e estaduais pelo planejamento desta atividade, 

através de políticas públicas de inclusão social e ambiental. 
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         O Ministério do Turismo (MTur) - viabilizou a execução do projeto por meio da 

parceria com a FGV e o SEBRAE
14

, que destinou quatro milhões de reais para a 

primeira etapa dos trabalhos. Na primeira, o propósito era realizar o mapeamento dos 

principais emissores para cada destino, num diagnóstico que abrangesse também a 

identificação do perfil do turista, hábitos de viagem e consumo, entre outros itens. A 

segunda etapa trataria da elaboração do Plano de Marketing para o destino indutor, com 

a definição de seu posicionamento estratégico e um plano de ações.  

           O principal objetivo desse estudo foi realizar um diagnóstico detalhado da 

realidade dos destinos indutores avaliados a fim de colocar em perspectiva os níveis de 

competitividade turística de cada um e permitir que gradualmente pudessem, com base 

nos princípios de sustentabilidade, oferecer produtos e serviços de melhor qualidade a 

turistas nacionais e estrangeiros.  

            Para tanto, a equipe da FGV realizou um mapeamento minucioso das condições 

em que se encontravam os 65 municípios estudados, segundo as 13 dimensões 

especialmente elaboradas para captar os elementos importantes para a competitividade 

de um destino turístico: infraestrutura geral, acesso, serviços e equipamentos turísticos, 

atrativos turísticos, marketing, políticas públicas, cooperação regional, monitoramento, 

economia local, capacidade empresarial, aspectos sociais, aspectos ambientais e aspectos 

culturais.  

Em um maior nível de detalhamento, cada dimensão foi desmembrada em 

diversas variáveis, de forma a possibilitar a adoção eficaz de medidas, no sentido de 

corrigir eventuais deficiências em setores específicos.  

Em uma das etapas do Estudo de Competitividade, os resultados dos destinos 

foram apresentados individualmente por técnicos da equipe da Fundação Getúlio 

Vargas. O propósito era explicitar, segundo a metodologia adotada, em que nível de 

competitividade encontrava-se o destino em cada uma das dimensões analisadas e, a 

partir daí, elencar de forma participativa as prioridades de cada município e elaborar 

propostas para a superação de seus entraves.  

A crescente importância do setor turístico como fonte de geração de renda e 

emprego é fenômeno verificado, principalmente nas últimas décadas, constituindo-se em 

motivo de acirramento da concorrência entre os destinos em todo o mundo. Portanto, a 

avaliação da intensidade com que fatores favorecem ou inibem tal atividade é de 

                                                
14 Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas e Médias Empresas. 
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relevância estratégica para os principais destinos indutores do desenvolvimento turístico 

regional do País.  

Neste sentido, o estudo realizado deveria colaborar como instrumento de 

medição de competitividade de maneira decisiva na priorização de ações que viessem a 

beneficiar o destino turístico.  

Qualquer forma de desenvolvimento econômico requer um trabalho de 

planejamento estruturado para atingir o objetivo proposto. O turismo é visto dentro deste 

enfoque como um setor capaz de promover a aceleração econômica e um incremento nas 

áreas social, cultural e ambiental. Portanto, a avaliação da intensidade com que fatores 

favorecem ou inibem tal atividade é considerada de relevância estratégica para os 

destinos turísticos do País.  

Diante desta necessidade, o Ministério do Turismo, o SEBRAE e FGV 

realizaram o ―Estudo de competitividade dos 65 destinos indutores do desenvolvimento 

turístico regional‖, com o objetivo de avaliar a ―capacidade crescente de gerar negócios 

nas atividades econômicas relacionadas com o setor de turismo, de forma sustentável, 

proporcionando ao turista uma experiência positiva‖ — conceito que permeia o estudo 

do Ministério do Turismo, ―Programa Nacional de Regionalização do Turismo‖ (MTur, 

2007). 

Com base nas informações coletadas, atribuíram-se pontos às perguntas e pesos 

às variáveis, gerando notas de 0 a 100 para cada dimensão. Também se utilizou um 

conjunto de pesos na ponderação das dimensões que, por sua vez, resultou em um índice 

global de competitividade do destino.  

Com o objetivo de apresentar esses resultados em cada um dos 65 destinos, 

foram realizados ―Seminários técnicos de competitividade‖, no período de julho a 

setembro de 2008, quando cada um dos 65 destinos recebeu, separadamente, o estudo 

referente à seu município.  

Quanto aos resultados das variáveis foram apresentados em comparação às 

médias das capitais ou não-capitais, sendo considerado um intervalo de dez pontos para 

mais ou para menos para posicionar o destino acima, abaixo ou no mesmo patamar da 

média das capitais ou não-capitais, ou seja, se a média das capitais em determinada 

variável fosse igual a 50, o destino estaria posicionado nessa média caso permanecesse 

com uma pontuação entre 40 e 60. Durante os seminários — após a apresentação do 

estudo e da pontuação do destino —, aplicou-se uma dinâmica baseada na metodologia 
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GUT
15

, que permitiu aos participantes hierarquizar, por prioridade, as variáveis expostas, 

de acordo com a realidade de cada destino. O grupo presente foi dividido em subgrupos, 

os quais eram instigados a debater sobre cada uma das variáveis do estudo e a atribuir a 

elas pontuações de 1 a 5, considerando: (i) a gravidade; (ii) a urgência; e (iii) a tendência 

de ações a serem realizadas no âmbito de cada variável, levando em consideração a 

realidade atual, a segmentação turística e os resultados do estudo para o destino. Com 

base nisso, os pontos eram então multiplicados, de forma a obter-se uma pontuação que 

poderia variar do mínimo 1 (1 x 1 x 1) ponto ao máximo 125 (5 x 5 x 5) pontos por 

variável.  

Dessa forma, classificaram-se as variáveis em ordem decrescente, gerando uma 

lista com as prioridades para o destino. Em alguns casos, após a atividade de 

hierarquização, detectou-se que algumas questões relevantes para o destino não haviam 

sido incluídas entre as de maior pontuação. Nesses casos, diante da solicitação dos 

participantes e em consenso entre os componentes do grupo, outras variáveis foram 

adicionadas às que originalmente figuraram entre as de maior média GUT.  

O critério adotado para a atribuição de prioridade às variáveis hierarquizadas: 

125-101: Máxima prioridade; 100-76: Alta prioridade; 75-51: Média prioridade; 50-26: 

Baixa prioridade
16

. 

―Com o intuito de ir além do acompanhamento do desempenho, em 2007, o 

Ministério do Turismo (MTur) e o SEBRAE assumiram o desafio de utilizar um 

indicador inovador para monitorar a eficiência de um destino turístico. Esse processo 

demanda conhecimento e gestão eficaz dos recursos existentes. Uma vez escolhido o 

destino turístico como foco de análise, a eficiência passou a ser acompanhada pela ótica 

da competitividade. Tal conceito, amplamente adotado no mercado internacional e 

chancelado pela OMT
17

, é o instrumento que norteia este trabalho, executado pela FGV 

em 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional. Gerado pelo terceiro 

ano consecutivo, o Índice de Competitividade do Turismo Nacional - 65 Destinos 

Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional (FGV/MTur/Sebrae,2010)‖, conforme 

tabela abaixo: 

 

                                                
15

 Gravidade, Urgência e Tendência. 
16 Para o posicionamento em níveis segundo a escala proposta, foi utilizado critério de arredondamento 

das pontuações. Por exemplo: se situada entre 1 e 25,4, a mesma posicionou-se no nível considerado de 

mínima prioridade (entre 1 e 25 pontos); no caso de ter-se situado entre 25,5 e 50,4, foi classificada no 

nível considerado de baixa prioridade (entre 26 e 50 pontos), e assim por diante. 
17 Organização Mundial do Turismo. 
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Tabela 1 - Resultados das Dimensões do Estudo de Competividade. 

Dimensões 
Brasil* Não capitais São Joaquim 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Total geral 52,1 54,0 56,0 46,9 48,4 50,3 37,8 39,8 41,7 

Infraestrutura geral 63,8 64,6 65,8 58,1 58,9 59,8 66,8 67,8 71,8 

Acesso 55,6 58,1 60,5 47,5 49,7 52,3 48,6 50,8 55,4 

Serviços e equipamentos 

turísticos 

44,8 46,8 50,8 36,3 37,9 41,9 25,9 28,4 26,2 

Atrativos turísticos 58,2 59,5 60,5 59,3 60,2 61,3 44,8 45,3 49,9 

Marketing e promoção 

do turismo 

38,2 41,1 42,7 32,4 36,5 39,8 22,4 29,5 35,0 

Políticas públicas 50,8 53,7 55,2 47,3 50,2 50,7 38,2 41,0 35,9 

Cooperação regional 44,1 48,1 51,1 45,0 48,8 53,1 25,4 28,1 43,0 

Monitoramento 35,4 34,5 35,3 30,6 29,4 30,0 3,0 5,9 7,5 

Economia local 56,6 57,1 59,5 50,9 49,6 51,5 59,0 58,9 61,5 

Capacidade empresarial 51,3 55,7 57,0 36,6 39,8 38,6 24,7 33,9 27,2 

Aspectos sociais 57,2 57,4 58,4 53,5 53,4 54,2 48,0 40,7 42,2 

Aspectos ambientais 58,9 61,8 65,6 55,5 58,1 61,8 26,4 30,0 26,4 

Aspecto culturais 54,6 54,6 55,9 49,8 48,7 50,0 37,0 35,3 39,6 

(Fonte: FGV/MTur/Sebrae, 2010) 

 

Organização do Trade Turístico: Convention & Visitors Bureau 

  

             Sua origem ocorreu no ano de 1886, na cidade de Detroit nos Estados Unidos, 

uma cidade de poderosa economia e grande apelo turístico, em função de suas fábricas 

de automóveis e outros bens duráveis. O grande número de empresários e homens de 

negócios de vários países que lá se dirigiam para participar de congressos, convenções e 

reuniões de trabalho, exigiu a organização do segmento como uma atividade 

profissional e produtiva. Hoje, com base na eficácia do modelo estadunidense, existem 

centenas de escritórios, localizados nos países e cidades de maior representatividade 

mundial. 

           A finalidade do C&VB
18

 é promover o que se conhece por ―Marketing de 

Destino‖, ou seja, divulgar a cidade e a região em que está instalado por meio de ações 

de captação ou apoio ao maior número possível de congressos, convenções e eventos 

em geral, nacionais e internacionais, gerando divisas aos municípios, estados e países. 

          O estado de Santa Catarina possui treze C&VB’s, com sedes nos municípios de 

Florianópolis, Joinville, Concórdia, Porto Belo, Blumenau, Chapecó, São Joaquim, 

Balneário Camboriu, Tubarão, Criciúma, Itajaí, Jaraguá do Sul e Joaçaba,  cujas sedes 

se encontram localizadas em cidades-polo de regiões estratégicas. Para ampliar a 

                                                
18 Convention & Visitors Bureau. 
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representatividade e solidificar a credibilidade e o poder da geração de negócios, os 

C&VB’s de Santa Catarina, com incentivo do governo do Estado criaram em 2004 a 

Federação de Convention & Visitors Bureaux do Estado de Santa Catarina. O órgão tem 

como missão auxiliar os C&VB nas políticas de ação que objetivam a captação de 

eventos e a atração de visitantes, além de fomentar o desenvolvimento do turismo como 

atividade econômica, social e cultural, tendo como base as características regionais de 

cada bureau filiado. 

O Convention & Visitors Bureau da Serra Catarinense tem por objetivo captar e 

gerar eventos e congressos de alcance regional, nacional e internacional para a cidade, 

atuando também como órgão de apoio na realização e organização de tais eventos, bem 

como no aprimoramento dos eventos já existentes no calendário e que se enquadrem 

nos objetivos traçados pelo SCC&VB
19

. Manter intercâmbio técnico, cultural e social 

com entidades congêneres no âmbito regional, nacional e internacional, associar-se a 

elas, visando o interesse e os objetivos do SCC&VB.  Promover e apoiar a qualificação 

dos recursos humanos que atuam nas atividades turísticas e de eventos através de 

cursos, debates e pesquisas, por si, ou através de convênios com instituições de ensino e 

entidades congêneres. Desenvolver ações de divulgação dos atrativos turísticos da 

cidade e região, visando oferecer opções de lazer e passeios aos participantes na cidade 

e região, antes, durante e depois do evento. Colaborar, ao lado de outras entidades 

ligadas ao turismo, com os poderes públicos como órgão técnico, consultivo e 

deliberativo no estudo e solução de problemas relacionados com o setor. 

Além disso, atuar como órgão estimulador do crescimento do setor de viagens e 

turismo, aproximando seus associados com outras entidades que trabalham em torno do 

mesmo objetivo.    

O C&VB’s de São Joaquim foi fundado em 13 de fevereiro de 2003 no 

município de São Joaquim, tendo como precursor Fransciso Canola Teixeira, 

personalidade marcante do segmento turístico na região.  A primeira gestão, 2003/2004, 

teve como presidente Newton Stélio Fontanella e como vice Paulo César Nunes. O 

segundo presidente, correspondendo à gestão 2005/2006, foi Antonio Zilli, tendo como 

vice Newton Stélio Fontanella. 

O terceiro presidente, tendo iniciado sua gestão em 2007/2010 foi Ivan Antonio 

Bertoncini Cascaes e o vice Rogério Lebarbeichon da Silveira. O atual presidente é 

                                                
19 Serra Catarinense Convention & Visitors Bureau. 
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Rômulo Haberbeck de Oliveira e a vice Maria Gorete Oderdenge, para gestão 

2011/2012.   

Atualmente a sede do Convention & Visitors Bureau está localizada em São Joaquim, na 

Praça João Ribeiro, número 28. 

 

 

Associação Pró-Turismo de São Joaquim e Região - PROTUR 

 

            É uma associação muito importante e conhecida da comunidade joaquinense e 

que faz história ao trabalhar pensando no desenvolvimento do turismo. 

           A presidente é Nádia Teresinha de Souza, proprietária da Pousada Serra Verde. A  

PROTUR promete mudar a cara do turismo na Serra Catarinense por meio de iniciativas 

que já começam a ser trabalhadas pela nova diretoria, como: os Roteiros da Serra – Oito 

roteiros turísticos para o turista aproveitar ao máximo  tudo que a Serra Catarinense tem 

a oferecer. Entre eles, pode-se destacar o City tour de São Joaquim, o City Tour de 

Urubici e o Roteiro da Maçã; o Sino da Neve – essa ideia é que ao caírem os primeiros 

flocos de neve na cidade de São Joaquim a comunidade, bem como o comércio e o trade 

turístico toquem um sino para informar a todos da chegada da neve. 

         Foi criada uma nova logomarca para a instituição que destaca o pinheiro Araucária, 

valorizando essa árvore que é tão comum na região e que tem o potencial de bem 

representá-la. O primeiro passo foi dado, resta acompanhar a PROTUR para verificar se 

a estratégia  ajudará a melhorar o turismo da Serra Catarinense.  

 

          Dessa forma, pôde-se conhecer um pouco mais da vocação do município e suas 

potencialidades, como a caracterização da região, que deixa claro o potencial existente, 

para a vocação do turismo enogastronômico, turismo cultural e o turismo de eventos 

para o município de São Joaquim, recorte deste estudo, mas ainda com algumas 

dificuldades, no plano da cultura local, em aceitar o turismo como uma atividade 

econômica importante.  Os planos de turismo Estadual e Federal traçam diretrizes de 

planejamento para o turismo para as duas esferas. Busca-se conhecer o porquê da 

escolha do município de São Joaquim, como o 65 (sexagésimo quinto) destino indutor 

de turismo no Brasil e o estudo de competitividade da Região, uma exigência do 

Ministério do Turismo para os destinos indutores e a importância da união do trade para 
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a região, discorrendo sobre o Convention & Visitors Bureau da Serra Catarinense e a 

PROTUR, duas instituições vocacionadas para o turismo.  



 

 

CAPÍTULO II 

―ACORDE‖  -  UM PROJETO PARA SÃO JOAQUIM 

 

 

 

 

 

 Como introdução a este capítulo vale registrar a mensagem da Secretaria de Estado do 

Planejamento, quando afirma que, 

 [...] o objetivo de reduzir o desequilíbrio econômico e social existente entre as 

diversas regiões catarinenses levou o Governo do Estado a implantar, de forma 

pioneira no país, um sistema descentralizado de gestão do desenvolvimento 

social e econômico. Gradativamente, a descentralização administrativa vem 

alcançando bons resultados, mas a diminuição das desigualdades regionais 

ainda não ocorre no ritmo desejado. Por essa razão, em resposta a uma 

determinação do próprio Governador, a Secretaria de Estado do Planejamento 

(SPG) desenvolveu um projeto destinado a permitir que o Governo Estadual 

contribuísse diretamente para a elevação dos indicadores de qualidade de vida 

e econômicos em regiões em que tais indicadores estão abaixo da média 

estadual.  

 Segue a mensagem afirmando que 

[...] desenvolvimento não se inventa e nem se impõe: é construído sobre uma 

base real comumente denominada ―vocação natural‖. Da valorização da 

vocação regional e do desenvolvimento dos seus potenciais criam-se as 

oportunidades que dão dinâmica ao processo e alimentam o círculo virtuoso do 

desenvolvimento (SPG, 2009:10). 

 Na sequência trata-se de apresentar estratégias de governo que visam a valorização da 

―vocação natural‖ de São Joaquim e Região como parte de um esforço em favor do seu 

desenvolvimento. 

 

 

2.1 – A concepção do Projeto ―ACORDE‖  

 

           O Projeto ―ACORDE Região de São Joaquim‖ (Ação Conjunta de Revitalização e 

Desenvolvimento) tem sua origem na recomendação do então Governador do Estado de Santa 

Catarina, Luiz Herinque da Silveira, ao então Secretário de Estado do Planejamento, Altair 

Guidi, para desenvolver a região que ele considerava rica em belezas naturais, necessitando 

para tal de um inovador Projeto de Desenvolvimento, com dois grandes objetivos, o 

embelezamento da cidade e a dinamização da economia da região de São Joaquim. 
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A concepção do Projeto foi conduzida, no primeiro momento, por técnicos da 

Secretaria de Estado do Planejamento, com a participação de profissionais vinculados à 

Secretaria de Desenvolvimento Regional de São Joaquim, consultores, lideranças políticas e 

empresariais da região de São Joaquim. No segundo momento, foram agregados novos 

profissionais vinculados a outros órgãos da administração pública estadual e entidades 

especializadas para o desenvolvimento de estudos e projetos. O Projeto está sendo 

desenvolvido na área de jurisdição da Secretaria de Desenvolvimento Regional de São 

Joaquim, abrangendo os municípios de Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Rio Rufino, São 

Joaquim, Urubici e Urupema.  

O Projeto foi batizado de ―ACORDE Região de São Joaquim‖. A expressão ACORDE 

é, em primeiro lugar, uma sigla: Ação Conjunta de Revitalização e Desenvolvimento. Além 

de expressar com simplicidade o objetivo do projeto, o nome ainda tem a força de ser, ao 

mesmo tempo, um verbo no imperativo e um substantivo, comportando duas leituras 

preciosas. Em música, um ACORDE é o som obtido mediante a emissão simultânea de 

diferentes notas, o que nos fornece uma boa metáfora para o conceito de ação conjunta 

(Governo, Prefeitura, SDR
20

, Sociedade). Quando compreendido como verbo e justaposto ao 

nome da cidade, ACORDE soa como um chamamento para a comunidade despertar e se 

comprometer com o projeto.  

O que justificou a execução do projeto, além da recomendação expressa do então 

Governador a autoridades locais, é que ficou fácil identificar uma série de outros fatores e 

condicionantes que induzem à convicção de que o município e região efetivamente 

necessitavam de um projeto específico para dinamizar a sua economia e, consequentemente, 

melhorar a qualidade de vida da sua população. Dentre os principais fatores e 

condicionantes identificados na raiz do projeto parece que o mais expressivo é a carência de 

empreendedores. Sem o empreendedor, a economia não é mobilizada, a riqueza não circula e 

as mazelas econômicas e sociais se avolumam.  Além desses fatores poderiam ser citados uma 

série de outros como, por exemplo, a cultura local, a tendência ao extrativismo, o clima – que 

tanto pode ser uma potencialidade quanto um problema – os conflitos políticos locais, a 

competição danosa entre os municípios e tantos outros. 

  O objetivo do projeto, como o próprio nome sugere, é um conjunto de ações que 

objetivam revitalizações e desenvolvimentos. Numa figura mais simples ele pode ser 

identificado como um grande ―guarda-chuva‖ ao qual podem ser agregadas todas as ações, 

                                                
20 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional. 
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tanto do poder público quanto da iniciativa privada, voltadas à revitalização e ao 

desenvolvimento. Trata-se de um projeto que tem um começo, mas sem o vislumbre de um 

fim, de vez que a sociedade local – na medida em que for evoluindo social e economicamente 

– deverá exigir novas e efetivas ações. 

 O Projeto está estruturado em seis grandes segmentos: o empreendedorismo, a 

infraestrutura, a revitalização urbana, melhoria da qualidade de vida da população, a 

promoção (marketing) e a integração regional. 

  No segmento do empreendedorismo, o projeto objetiva a indução de novos 

empreendedores voltados ao desenvolvimento nas áreas do turismo, da produção industrial, da 

produção de novos produtos agrícolas de valor agregado e desenvolvimento de pequenos 

negócios da agricultura familiar. Os empreendedores turísticos representam um desafio pelo 

fato de o turismo no município e região de São Joaquim enfrentar um círculo vicioso: o fluxo 

turístico é pequeno porque a infraestrutura é carente, ao tempo em que a infraestrutura é 

carente porque o fluxo turístico é pequeno. Com o enorme potencial representado por uma 

exuberante beleza natural, a região está fora dos roteiros turísticos promovidos pelas grandes 

operadoras nacionais, tipo CVC
21

 e outras. Para conhecer com a necessária profundidade a 

oferta e a demanda de produtos turísticos, os pontos fortes e os pontos fracos do turismo 

regional e também para ordenar informações que possam induzir novos empreendedores a 

investirem no segmento, a Secretaria de Estado do Planejamento contratou uma instituição de 

ensino superior, conhecedora do tema proposto, para o desenvolvimento de um trabalho 

voltado ao estudo dos mais diferentes aspectos do turismo regional. O termo de referência 

proposto foi desenvolvido em três segmentos com as seguintes etapas: metodologias de 

pesquisas em fontes secundárias; pesquisas de campo: oferta e demanda; análise dos pontos 

fortes e fracos; oficinas participativas e matriz de hierarquização dos atrativos; a avaliação do 

potencial turístico, através de oferta de atrativos naturais e artificiais – infraestrutura turística; 

demanda real e potencial e impactos ambientais: análise da paisagem; os estudos de 

viabilidade, com projetos de implantação e/ou melhoria dos meios de hospedagem; projetos 

de implantação e/ou melhoria na área de alimentos e/ou bebidas – gastronomia;  programa de 

qualificação dos serviços turísticos: estruturação de cursos de qualificação profissional; 

projeto de conscientização turística;  plano de promoção e merchandising e a avaliação do 

potencial turístico e estudos de viabilidade  e projeto de roteirização. 

                                                
21 Provém as iniciais do nome Carlos Vicente Cerchiari (Fundador da agência de viagem CVC) 
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 Para a execução dos trabalhos, a instituição vencedora foi a UNIVALI
22

 e o contrato 

de prestação de serviços foi assinado no mês de novembro de 2008 e o prazo para a conclusão 

dos trabalhos fixado em 10 meses. 

Do texto do projeto apresentado podem ser extraídas algumas recomendações, como 

as que seguem.              

 

Sobre os empreendedores individuais 

 

   Na área dos empreendedores industriais, atualmente, a maçã é um dos principais 

produtos econômicos da região. Com aproximadamente 55% da produção regional,  a maçã 

comercializada para outras regiões, sem qualquer valor agregado,  sem classificação, é a  

chamada ―maçã-industrial‖, que é comercializada por alguns centavos o quilo. Com essa 

realidade, a região perde anualmente cerca de 50% da sua principal riqueza, sendo a mesma 

comercializada sem qualquer valor agregado. A primeira proposta dos técnicos da SPG
23

, foi 

a implantação de uma planta industrial voltada ao processamento da maçã, como uma forma 

de agregação de valor. Mas mesmo sendo aceita pelas lideranças locais, não foi elencada 

como uma primeira prioridade, optando as lideranças locais pela expansão da capacidade de 

armazenagem da maça a frio.    

Para atender a essa prioridade a Secretaria de Estado do Planejamento solicitou à 

EPAGRI a realização de um estudo de identificação do volume atual de produção e respectiva 

capacidade de armazenagem. Os números levantados pela EPAGRI segue abaixo:  

Tabela 1 - Produção de maça dos municípios que integram a SDR de São Joaquim. 

MUNICÍPIOS PRODUÇÃO 

SAFRA 2007/2008 

CAPACIDADE ATUAL DE 

ARMAZENAGEM 

Capacidade  % S/Produção 

Bom Jardim da Serra 41.560 8.280 19,92 

Bom Retiro 42.000 14.755 35,13 

Urubici 27.380 8.430 30,78 

Rio Rufino 8.040 0 0 

Urupema 16.000 1.400 8,75 

São Joaquim 160.000 79.460 49,66 

TOTAIS 294.980   

                                                
22 Universidade do Vale do Itajaí 
23 Secretaria de Estado do Planejamento 
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         A EPAGRI considera que a capacidade de armazenagem ideal se situa ao redor 

de 80% do volume anual de produção. Tendo presente essas variáveis, foram definidas as 

metas de armazenagem a frio em reunião da qual participaram os Secretários de Estados do 

Planejamento e da Agricultura, a direção e técnicos da EPAGRI, bem como técnicos da 

Secretaria de Estado do Planejamento e da Secretaria de Desenvolvimento Regional. As metas 

estabelecidas são as apresentadas a seguir: 

Tabela 2 - Metas para produção de maçã 

MUNICÍPIOS CAPACIDADE 

INSTALADA 

IDEAL 80% 

CAPACIDADE 

A INSTALAR 

PLANO 2009/2012 

2009/2010 2011/2012 

Bom Jardim da Serra 33.248 24.968 10.000 10.000 

Bom Retiro 33.600 18.845 7.500 7.500 

Urubici 21.904 13.474 5.400 5.400 

Rio Rufino 6.432 6.432 2.600 2.600 

Urupema 12.800 11.400 4.500 4.500 

São Joaquim 128.000 48.540 20.000 20.000 

TOTAIS 235.984 123.659 

 

50.000 

 

50.000 

 (Fonte: EPAGRI, 2008).  

A EPAGRI estima que o incremento anual na produção de maçãs na Região se situa 

ao redor de 7%. Assim, até a safra de 2012-2013, a produção regional se situaria nos 

patamares anotados a seguir: 

Tabela 3 - Projeção da capacidade de produção de maçã. 

MUNICÍPIOS SAFRA 

2012/2013 

CAPACIDADE 

INSTALADA 2013 

CAPACIDADE 

IDEAL – 80% 

 

META 

2013 -2014 

Bom Jardim da Serra 50.564 28.280 40.451 12.171 

Bom Retiro 51.099 29.755 40.879 11.124 

Urubici 33.311 19.230 26.648 7.418 

Rio Rufino 9.781 5.200 7.824 2.624 

Urupema 19.466 10.400 15.572 5.172 

São Joaquim 194.664 119.460 155.731 36.271 

TOTAIS 358.885 212.325 

 

287.105 

 

74.780 

 

 

(Fonte: EPAGRI, 2008).        

 

 Para analisar mais detalhadamente as projeções feitas pela EPAGRI, no mês de 
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novembro de 2008 a Secretaria de Estado do Planejamento contratou o Curso de Economia da 

Universidade Federal de Santa Catarina, através do Centro de Ciências Econômicas, para 

desenvolver um projeto de viabilidade técnica e econômica da armazenagem da maçã e para 

uma posterior implantação de armazéns.  

Na área de empreendedores de novos produtos agrícolas de valor agregado, a região 

apresenta um enorme potencial para o desenvolvimento de novos produtos agrícolas de 

elevado valor agregado. A previsão para 2009 era mobilizar novos empreendedores voltados à 

cultura de alguns desses novos produtos cujas pesquisas foram conduzidas pela EPAGRI.  

 Para finalizar os microemprendedores, o direcionamento dentro do projeto fica 

dividido em dois segmentos. O primeiro é a agroindústria familiar, que tem como  objetivo  a 

implantação de microempreendimentos industriais a serem operacionalizados por grupos de 

pequenos produtores, voltados à produção de produtos coloniais como, por exemplo, queijo 

serrano, geleias, embutidos, entre outros.  O segundo segmento é um projeto do ―anel da 

maçã‖ que está sendo implantado como uma ―estrada de produção‖, que pode ser 

transformado num ―anel das especiarias‖. A ideia é selecionar microempreendedores e 

capacitá-los para pequenos negócios que serão implantados ao longo do anel da maçã e  com 

o aproveitamento de produtos típicos da região. O que foi idealizado são pequenos 

estabelecimentos, com arquitetura típica da região, voltados à comercialização e ao consumo 

local de produtos típicos com o objetivo de especializar esses pequenos negócios, de 

qualificá-los para segmentos específicos, como por exemplo: carne frescal, derivados de leite, 

fruticultura, floricultura, mel, vinhos, queijos, embutidos e artesanatos da região. A rodovia 

do anel da maça já é existente, faltando somente uma adaptação à nova ideia proposta, 

conforme figura abaixo
24

.    

 

 

Sobre a infraestrutura 

 

Para que a região se desenvolva, um fator de muita importância é a infraestrutura. Para 

contemplar a região o projeto idealizou algumas obras já em andamento ou com projetos de 

engenharia em finalização, e de complementação do sistema viário de responsabilidade do 

Estado. Uma dessas obras é a conclusão da SC-439, compreendendo os trechos de  Urupema 

– Rio Rufino, com obras de pavimentação em andamento; Rio Rufino – Urubici – Serra do 

                                                
24 Ver figura 02: Detalhamento do ante projeto de revitalização urbana de São Joaquim – ―Anel da Maça‖ (anexo 

01) 
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Corvo Branco, com a  viabilização de recursos para a elaboração do projeto final de 

engenharia e com os recursos para a sua pavimentação;  Serra do Corvo Branco – Grão Pará, 

com meta de médio prazo para a elaboração do projeto final de engenharia. A conclusão da 

SC-430 – Caminhos da Neve está em andamento, sendo que o primeiro trecho está sendo 

pavimentado pelo Batalhão de Engenharia do Exército, com a conclusão do trecho restante 

fixada para médio prazo. O contorno viário de São Joaquim, com o objetivo de eliminar o 

trânsito pesado (caminhões de transporte das maçãs) do centro urbano de São Joaquim - com 

um curto prazo, para a elaboração do projeto final de engenharia. A pavimentação do 

aeroporto de São Joaquim, com as obras em processo de licitação pela Secretaria de 

Desenvolvimento Regional de São Joaquim. 

 Um grande gargalo para o desenvolvimento do turismo em Santa Catarina é a questão 

do saneamento básico. Com esta região do estado não é diferente. Com a ampliação do 

sistema de saneamento básico de São Joaquim, a CASAN
25

, prevê o desenvolvimento de dois 

projetos, o primeiro é o esgotamento sanitário, com a primeira etapa já implantada e 

contemplando 40% da área urbana e com uma segunda etapa ainda sem data de início. 

Quando concluído, será alcançado o nível de 100% de atendimento da área urbana do 

município. O segundo projeto é o sistema de abastecimento de água potável. Como o sistema 

atual já é precário e está com sua capacidade esgotada, será necessário estudar e projetar um 

novo sistema que contemple desde a preservação dos mananciais até a ampliação das redes de 

distribuição da área urbana do município de São Joaquim.  

   A complementação do ―Anel da Maçã‖ é outra obra em andamento. Trata-se de uma 

rodovia, com um trecho municipal e outro estadual, ao longo da qual se concentra a maioria 

dos pomares de maçã de São Joaquim.  Com o primeiro trecho, com cerca de sete quilômetros 

sobre a rodovia municipal, já pavimentado e o segundo trecho, também sobre a rodovia 

municipal, com cerca 14 km, em fase de elaboração do projeto final de engenharia, a meta 

prevista de conclusão é de curto prazo. O terceiro trecho, com cerca de 9 km, é um trecho da 

rodovia SC-430 e já está sendo pavimentado através de um convênio com o Batalhão de 

Engenharia do Exército.    

A melhoria da qualidade de vida da população ocorre pela combinação de duas 

variáveis: a elevação dos níveis de renda de forma desconcentrada e a ampliação dos serviços 

públicos e elevação da respectiva eficiência. A elevação dos níveis de renda somente será 

alcançada pela implementação dos projetos econômicos previstos. Nesse particular, merecem 

                                                
25 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento  
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destaque os projetos voltados ao segmento do turismo – reconhecidamente a atividade 

econômica que mais contribui para a distribuição de renda, pelos projetos voltados ao 

estímulo ao microemprendedor e pelos demais voltados à dinamização da economia local. Isto 

se dá através da ampliação dos serviços públicos e da respectiva elevação da eficiência e com 

a dinamização de cinco diferentes áreas: educação, saúde, segurança pública, habitação e 

capacitação profissional. 

Na área da Educação a Secretaria propôs um termo de referência para as Instituições 

de Ensino Superior, de notório saber na área da educação, apresentarem um plano de trabalho 

para prestação de serviços e desenvolvimento do trabalho, que no primeiro momento deverá 

atender somente o município de São Joaquim e depois também aos demais. Com o objetivo de 

identificar as principais carências da educação nos três níveis de gestão, estadual, municipal e 

particular, especialmente no que concerne à qualidade física das redes escolares, 

especialmente no tocante às salas de aulas e demais instalações necessárias ao ensino e à 

administração, bem como às instalações complementares necessárias ao enfrentamento de 

adversas condições climáticas; as oportunidades de acesso à escola, especialmente no que se 

refere à localização dos estabelecimentos escolares; à disponibilidade de vagas para as 

diferentes faixas etárias; às condições necessárias para a freqüência à escola, especialmente no 

que se refere ao transporte escolar; merenda escolar; vestuário adequado às condições 

climáticas, material escolar e outros confortos necessários ao aluno; a qualidade do ensino 

tendo em vista a qualificação profissional dos respectivos professores e dos equipamentos e 

material didático disponíveis em cada escola; as iniciativas locais voltadas à educação de 

jovens e adultos e à erradicação do analfabetismo escolar dos adultos. A partir desse 

diagnóstico serão formuladas as diretrizes para a elaboração de um Plano Municipal de 

Educação e um Plano de Ação para corrigir as distorções verificadas. Essa linha dentro do 

projeto, ainda não foi contratada. 

A Secretaria de Estado da Saúde elaborou um diagnóstico na área da Saúde para os 

cinco municípios da área de abrangência do projeto.  Com base nas informações disponíveis 

nos seus sistemas, evidenciou que os índices sanitários dos municípios estão bem aquém das 

médias do Estado. Com base nesse diagnóstico a Secretaria de Estado do Planejamento 

elaborou um Termo de Referência, solicitando às Instituições de Ensino Superior, de notório 

saber na área da saúde, que apresentem um plano de trabalho de prestação dos serviços e  

desenvolvimento do trabalho voltado ao estudo dos segmentos apresentados a seguir: fatores 

condicionantes e determinantes em saúde; redes físicas de atendimento; programa de saúde da 

família; acesso aos serviços de saúde no âmbito público e privado; gestão administrativa e 
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operacional dos diferentes sistemas; sistemas de notificação e de informação; planos 

municipais de saúde; estruturas de saúde voltadas ao atendimento do fluxo turístico; outras 

considerações voltadas à melhoria dos sistemas e padrões locais de atendimento.   

 Na habitação foram iniciados os estudos no segundo semestre de 2009. A capacitação 

profissional é considerada na administração pública estadual como programa permanente. Os 

projetos a serem conduzidos limitar-se-ão à capacitação de mão de obra para os projetos 

econômicos implementados através do Projeto. Assim, essa atividade será implementada ao 

longo do tempo, na medida em que os projetos econômicos se concretizarem. 

  Na área de Promoção e Marketing, o Projeto ―ACORDE Região São Joaquim‖, busca 

uma identidade visual e conceitual, ou seja, da ―embalagem‖ apropriada para chegar ao 

público-alvo; definir estratégias de relações públicas para promover a participação dos 

diversos segmentos sociais da região no processo de implementação do Projeto; desenvolver 

estratégias de relações públicas e comunicação dirigida para conquistar a adesão de 

empreendedores turísticos, de produção e micro empreendedores ao Programa; criar 

estratégias de promoção dos cursos de capacitação de pessoas para os diferentes ramos de 

atividades que se pretende introduzir ou aprimorar na região; propor estratégias de 

comunicação integrada para conquistar o apoio da população às intervenções urbanísticas que 

serão realizadas principalmente na cidade de São Joaquim; dotar a região de São Joaquim de 

um calendário de eventos original. 

 A integração regional tem como objetivo mobilizar todas as forças regionais 

colocando-as a serviço de um desenvolvimento harmônico para toda a região. O que se 

observa no momento é a mais absoluta desarmonia entre os municípios. Ao invés da 

necessária parceria o que se observa é uma competição danosa, feita por fazer, sem qualquer 

objetivo comum. O primeiro projeto será voltado a ―Roteirização Turística‖, que tem como 

pré-requisito a revitalização urbana.  

  

 

Revitalização urbana  

 

 O trabalho solicitado pela Secretaria de Estado do Planejamento, neste sentido,  

consistiu em propor um plano urbanístico e paisagístico para a revitalização urbana do 

município de São Joaquim, que deveria ser concebido a partir da identificação das 

características histórico-culturais do município e da compreensão dos processos sociais e 
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naturais definidores da configuração urbana atual. Esse conjunto constituiu a base analítica 

para a identificação dos principais problemas urbanísticos e paisagísticos do município. 

  Consta do projeto a formulação de diretrizes gerais de intervenção e diretrizes 

específicas para o reordenamento da paisagem urbana, com proposições de reorganização das 

redes de circulação, definição dos espaços livres urbanos, redistribuição de equipamentos 

sociais e serviços, proteção e/ou recuperação das áreas naturais de valor ambiental e 

paisagístico e das edificações tradicionais mais significativas da área urbana. Isso levou em 

conta o seu desenho urbano de fácil identificação e compreensão, que pode ser assimilado por 

todos os atores envolvidos no processo participativo de planejamento do município e pela 

comunidade em geral.  A proposta contém soluções inovadoras, porém economicamente 

viáveis e também aponta diretrizes para a instalação de comércios, serviços e indústrias 

compatíveis com a realidade do município, levando em consideração o núcleo urbano e sua 

integração com a região, bem como com o Plano Diretor em andamento. 

O Estudo Preliminar proposto, conta com uma proposta textual e gráfica, com critérios 

adotados coerentes e um diagnóstico minucioso dos recursos naturais, sociais, culturais e 

urbanos do município. Importante considerar que a integração do espaço com os 

equipamentos propostos estão em harmonia com o ambiente urbano e natural e que o 

tratamento e a estética expressa pelos elementos intervenientes formam um conjunto 

articulado e agradável.   

A inserção em nível regional é a identificação da inter-relação do município com a sua 

região. A proposta urbana foi feita não pensando apenas no núcleo em si, mas na sua 

integração com o seu entorno e com a região, a partir das diretrizes urbanísticas fornecidas 

pela prefeitura. É necessário buscar a sinergia de toda a região integrando os demais 

municípios num esforço de desenvolvimento conjunto em benefício de todos. As 

particularidades do clima serrano, a variedade de paisagens, o turismo rural e de natureza, os 

costumes e os produtos típicos, entre outros, representam um alto valor a ser considerado. 

Localiza-se entre as importantes conexões da SC 438, com Lages ao noroeste e Bom Jardim e 

o litoral sul catarinense ao leste; a SC 438 com Urubici e Bom Retiro ao norte e sua conclusão 

até a divisa de Rio Grande do Sul, integrando-se aos ―Caminhos da Neve‖.   

A inserção em nível municipal é a identificação da inter-relação do município entre a 

área urbana e rural, referidos com profundidade e indispensável para uma melhor 

interpretação dessas influências recíprocas, procurando identificar os elementos significativos 

que possam influir no planejamento municipal e urbano. Nessa escala, deve-se observar, 

individualmente, além da área urbana da sede, as demais áreas urbanas do município 
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(distritos, vilas, povoados) e a malha por elas formada. Devem ser analisadas as áreas urbanas 

e de expansão urbana previstas no plano diretor, o sistema viário municipal e suas conexões 

com os eixos rodoviários norte-sul e leste-oeste, o Anel da Maçã, os locais de interesse 

paisagístico ou com potencial para atividades turísticas e de lazer, locais estratégicos para 

apreciar o ―espetáculo da neve‖. 

 Deverão ser avaliadas também as indústrias existentes e os locais aptos para 

instalação de novas indústrias ou serviços, levando em consideração os possíveis impactos 

ambientais e sociais.     

A revitalização da paisagem urbana, entendida como a configuração visual da cidade e 

seus compartimentos, é resultado da interação entre os elementos naturais e edificados, 

históricos e culturais da comunidade. Com objetivos e diretrizes gerais: implementando 

instrumentos técnicos, institucionais e legais de gestão da paisagem urbana; promovendo o 

ordenamento dos componentes públicos e privados da paisagem urbana, assegurando o 

equilíbrio visual entre os diversos elementos que a compõem; protegendo os elementos 

culturais e paisagísticos, permitindo a visualização do panorama e a manutenção da paisagem 

em que estão inseridos; disciplinando o uso da comunicação visual para melhoria da 

qualidade da paisagem urbana.  

 A arborização das vias públicas e a criação ou requalificação de áreas verdes como 

praças e largos, amenizará a aridez urbana, proporcionando às pessoas o contato com 

elementos e ambientes naturais. É importante que o Projeto de Paisagismo, com a definição 

das espécies arbóreas e arbustivas a serem utilizadas, seja acompanhado por técnicos locais – 

biólogos ou engenheiros florestais. 

A qualificação dos logradouros públicos, em especial das calçadas, é importante 

aspecto na estruturação das áreas urbanas centrais. As calçadas deverão oferecer, 

prioritariamente, toda a segurança para a circulação e trânsito dos pedestres, inclusive para as 

pessoas portadoras de necessidades especiais, com a qualidade estética necessária à paisagem 

urbana. As calçadas deverão ser concebidas levando em consideração os projetos 

padronizados, elaborados pelo poder público local. Poderão ser adotados padrões de calçadas 

diferenciados, definidos pelo tipo de material a ser utilizado, pelo tipo de pavimentação e 

classificação viária da rua, pelo fluxo de pedestres ou pelo tipo de uso que caracteriza a via. 

Como infraestrutura, consideram-se equipamentos urbanos destinados à prestação de 

serviços de infraestrutura, entre outros, os equipamentos relacionados à rede de abastecimento 

e distribuição de água, rede coletora de esgotos, rede de energia elétrica, rede de gás 

canalizado, rede de transmissão telefônica, de dados e de imagens, rede de telecomunicações 
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e de TV a cabo, oleodutos e derivados do petróleo ou produtos químicos. Os equipamentos 

urbanos destinados à prestação de serviços de infraestrutura, quando da ampliação dos 

sistemas, devem manter-se localizados no subsolo dos espaços públicos. 

Com a iluminação pública, o projeto propõe a elaboração de um cadastro do sistema 

de iluminação pública implantado no município, por tipo de iluminação, e a definição de um 

plano de iluminação pública em conformidade com a hierarquização viária estabelecida. Com 

uma definição dos equipamentos de iluminação pública viária, que deverá considerar a 

tipologia das vias e espaços públicos existentes, podendo ser utilizadas potências 

diferenciadas na iluminação das ruas e avenidas, auxiliando a hierarquização do sistema 

viário. 

A iluminação pública das praças e áreas de pedestres requer projeto luminotécnico 

(com luz artificial), sendo recomendada a utilização de lâmpadas de vapor metálico que não 

alteram as cores das fachadas e da vegetação. Não serão admitidas lâmpadas de cor 

(especialmente verde) para destaque da vegetação. A vegetação poderá ser realçada com 

lâmpadas a vapor metálico na cor natural.  

Em relação à cultura e ao patrimônio histórico-cultural, o município tem uma forte 

demanda por parte da comunidade, percebida através da leitura comunitária do Plano Diretor, 

pela formatação de ações de incentivo e apoio a atividades culturais e do resgate e 

preservação do patrimônio histórico-cultural.  Nas atividades culturais, segundo o projeto, a 

demanda consiste em promover a viabilização e implantação de espaços e equipamentos 

voltados à realização de atividades culturais e tradicionais oferecendo incentivo e apoio às 

atividades culturais, sob suas diversas formas. 

Entretanto, a valorização e preservação do patrimônio histórico-cultural imaterial 

consiste em demandas de promoções de ações voltadas à preservação do patrimônio cultural e 

à realização de eventos pertinentes, fortalecendo e protegendo atividades produtivas e 

culturais tradicionais, promovendo o resgate e preservação de nomes tradicionais de regiões e 

logradouros, visando evitar a perda cultural decorrente da alteração dessas denominações, 

fortalecendo e preservando as manifestações culturais e festas tradicionais e promovendo a 

criação do Museu Histórico.  

No contexto do município, o desenvolvimento de ações que visem à proteção do 

patrimônio cultural edificado deve contemplar a preservação do patrimônio edificado, tanto 

isoladamente quanto em conjunto e, conseqüentemente, a paisagem cultural e ambiência, 

através da definição de critérios urbanísticos específicos e estabelecimento de áreas de 

entorno de proteção que possibilitem a identificação do processo de evolução urbana através 



 

 

44 

da preservação de referências do traçado urbano e das diferentes correntes arquitetônicas 

representativas das diversas épocas que as determinaram. 

Algumas ações específicas são indicadas, como a delimitação de áreas e a 

identificação de edificações históricas de interesse cultural, bem como o núcleo histórico 

urbano, além de identificar comunidades tradicionais e incentivar a preservação de suas 

características culturais sugerindo medidas para promover a preservação de edificações 

históricas como igrejas, residências, prédios públicos, promovendo a demarcação, 

recuperação e preservação dos sítios arqueológicos existentes, concretizando o tombamento 

de edificações de relevante valor histórico, criando mecanismos de incentivos fiscais e 

parcerias com os proprietários, de modo a estimular a manutenção e preservação das mesmas. 

O mobiliário urbano, outro eixo de ação apontado no projeto, compreende todos os 

objetos, elementos e pequenas construções integrantes da paisagem urbana, de natureza 

utilitária ou não, implantada pelo poder público municipal ou mediante sua autorização 

expressa. Na concepção e no projeto dos elementos do mobiliário urbano a ser implantado 

pelo poder público local, deverão ser considerados: a) a unidade de linguagem estética dos 

elementos, de forma a proporcionar a harmonia do conjunto e sua integração à paisagem 

urbana, em especial nas áreas turísticas da cidade; b) a padronização com unidade 

arquitetônica entre os elementos de maior porte, como abrigos de ponto de ônibus, abrigos de 

ponto de táxi, bicicletários e quiosques; c) a criação de uma identidade visual que facilite ao 

usuário a identificação do elemento do mobiliário urbano, de forma a valorizar o espaço 

público. O mobiliário urbano compreende todos os objetos, elementos e pequenas construções 

integrantes da paisagem urbana, de natureza utilitária ou não, implantada pelo poder público 

municipal ou mediante sua autorização expressa.  

No contexto da ambientação urbana, o projeto indica a implantação de floreiras, 

bancos e bicicletários nos espaços públicos, que devem fazer parte de um projeto global de 

intervenção em uma determinada via, com o objetivo de revitalizar e qualificar o espaço, 

conferindo-lhe uma leitura inteiramente nova e homogênea. A localização dos bicicletários 

deverá, segundo orienta o projeto, estar vinculada ao sistema de transporte público, de modo a 

facilitar a ―intermodalidade‖ entre os diferentes meios de transporte. Uma das versões do 

bicicletário pode estar, inclusive, integrado ao desenho do abrigo de ônibus.  

Os abrigos de ponto de ônibus garantem a melhoria nas condições de conforto e 

segurança da população. A tipologia a ser adotada deve garantir abrigos com vários padrões 

de fechamento e com dimensões que possam ser adaptadas aos padrões e larguras de calçadas 

existentes. A localização do abrigo deve ser definida com base nas condições de segurança de 
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circulação para pedestres e veículos. Abrigos com fechamento lateral e posterior poderão 

conter painéis informativos do sistema de transporte coletivo e mapas, inclusive dos 

principais pontos de referência da região, ou mesmo painéis publicitários.  

A instalação de telefones públicos deverá ser priorizada nas vias preferenciais de 

pedestres, bem como nas praças e espaços públicos a serem revitalizados. Deverá ser 

elaborada regulamentação específica que estabeleça os critérios de sua implantação, a 

necessidade de aprovação do padrão visual do equipamento, que não implique em desenho 

figurativo, e a restrição de publicidade no mesmo.  

A implantação de lixeiras, para a coleta de resíduos sólidos leves, deverá ser 

priorizada ao longo das mesmas vias e áreas indicadas para os telefones públicos, e o 

esvaziamento será efetuado pelo serviço de varrição pública. 

Os equipamentos de uso comercial, com a elaboração dos projetos de 

localização/implantação e os padrões visuais definidos para os quiosques (um de caráter 

urbano e outro de caráter rural) devem considerar a proposição de tipologias de arquitetura 

contemporânea de modo a criar uma identidade visual da cidade e do ambiente rural, 

adequando-as às características climáticas sem, contudo, implicar na reprodução de modelos 

arquitetônicos figurativos, históricos ou exóticos.  Na área rural, indica o projeto, os 

quiosques deverão ser implantados no ―Anel da Maça ou das Especiarias‖ e deverão conter 

identificação e sinalização do grupo de produtos comercializados como, por exemplo, 

―lacticínios‖, ―frutas e verduras‖, ―carnes‖. Os quiosques deverão ser padronizados, porém a 

sinalização de cada grupo de produtos deverá ser facilmente identificável pelo consumidor. O 

projeto dos quiosques urbanos deverá levar em consideração a escala e características da 

paisagem urbana onde serão implantados.  A instalação dos quiosques não poderá acarretar 

prejuízo à segurança e circulação de pedestres e veículos, em especial, quanto ao acesso de 

bombeiros e serviços de emergência; na interferência do aspecto visual e no acesso às 

edificações tombadas ou de valor arquitetônico; na obstrução ou diminuição do panorama 

significativo ou eliminação de mirante; na redução de espaços abertos, importantes para o 

paisagismo, recreação pública ou eventos sociais e políticos; e ao prejuízo à escala, ao 

ambiente e às características naturais do entorno.  

Na identidade visual, o projeto contará com um texto sintético de justificativa e 

apresentação de sua marca e logotipo, além da implantação de um sistema de sinalização e 

informação viária que possa servir de padrão para todos os municípios da região de São 

Joaquim.  
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A comunicação visual de identificação e a caracterização dos espaços e logradouros 

públicos, bem como a sinalização viária, são importantes elementos do mobiliário urbano que 

podem contribuir para a paisagem e o desenvolvimento da área urbana. 

A sinalização turística deverá proporcionar informações por meio da sinalização, 

contribuindo de forma fundamental para a difusão do conhecimento dos atrativos e para o 

desenvolvimento da atividade turística, potencializando a geração de empregos e divisas, além 

de permitir a democratização do acesso ao bem cultural e sua conseqüente valorização pela 

comunidade à qual pertence. Para um adequado sistema de informação turística, deverá ser 

elaborado um projeto específico de sinalização de orientação turística, que promova os 

melhores caminhos, integrando e conectando os atrativos entre si e às demais atividades. Será 

necessário que o conjunto da sinalização, além de oferecer informações úteis aos 

deslocamentos por meio de placas direcionais, seja composto por placas interpretativas, 

contendo informações históricas e visuais, como mapas e desenhos. Encontram-se entre os 

atrativos do município de São Joaquim: a diversidade de paisagens naturais; as peculiaridades 

do clima serrano; a localização de pousadas e hotéis; montanhismo e esportes radicais; 

produtos da terra (maça, mel, uva e vinhos, pinhão, horticultura orgânica, goiaba serrana, 

truta, artesanato em lã e vime); a gastronomia regional e as atrações culturais (orquestra 

sinfônica de São Joaquim, Grupo de Tambores Japoneses, Museu Arqueológico). 

A publicidade da região deverá ser regulamentada e padronizada a colocação de 

letreiros e proibida a colocação de anúncios em edifícios tombados e nas áreas de preservação 

do patrimônio cultural 
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Figura 02: pode-se visualizar o conjunto das recomendações apresentadas no projeto (Fonte: SPG, 2009b). 

 

 

2.2 – Estudos do Projeto ―ACORDE‖ 

  

 Um contraponto interessante ao projeto de incentivo ao turismo é o estudo que mostra 

o potencial da maçã como indutor do desenvolvimento econômico da região em pauta, 

inclusive propondo uma interface com a atividade turística.  

 

 

Armazenagem da Maçã 

 

                 O estado de Santa Catarina destaca-se como o principal produtor de maçã do país, 

respondendo por 54,73% na safra 2006/07. A produção de 598.681 toneladas está fortemente 

concentrada em duas regiões, nos municípios de Fraiburgo e São Joaquim, respondendo a 

48,15% e 45,75%, da produção estadual. Registros apontam que o segmento produtor de maçã 

estadual é composto de 2.177 produtores, o que evidencia uma trajetória crescente, 

considerando que no início da década eram menos de 1.500 produtores. Da mesma forma, a 

área plantada encontra-se em expansão, uma vez que em 2007/2008 foram 20 mil hectares 
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plantados, em contraposição a menos de 15 mil hectares cultivados no início dos anos 2000. 

Esta expansão tem ocorrido, em grande monta, na região de São Joaquim em face de possuir 

maior disponibilidade de terra e contar com melhores condições climáticas para o cultivo, em 

contraposição ao esgotamento da fronteira agrícola na região de Fraiburgo. 

 O crescimento da produção de maçã não tem sido acompanhado pelo aumento da 

capacidade de armazenagem em Santa Catarina, tendo em vista que informações coletadas 

apontam que em 1999, 74,6% da produção podiam ser armazenadas e, em 2007, somente 

65%, embora o Estado contem a maior capacidade de armazenagem do país, a saber, 52,72% 

do total. Na região de maior crescimento da produção estadual, São Joaquim, estudo da 

EPAGRI (2008) salienta a necessidade de instalar estrutura para armazenagem de 123.659 

toneladas na safra 2007/2008, dado que a capacidade estática é 112.325 toneladas, 38,07% do 

total de maçã colhida. Tal quadro de déficit tende a se agravar, pois a projeção de safras 

futuras indica crescimento anual de 4% da maçã até a safra 2012/2013, podendo a produção 

na região atingir 358.885 toneladas, requerendo, portanto, uma capacidade ideal de 287.105 

toneladas. 

 O déficit da armazenagem de maçã é distinto nas localidades que compõem essa 

região, precisando, por conseguinte, investimentos diferentes. Assim sendo, São Joaquim, 

responsável por aproximadamente 50% da produção regional, em torno de 160 mil toneladas 

na safra 2007/2008, possui capacidade estática de 79.460 toneladas (49,66%). Seguem outros 

municípios como Bom Jardim da Serra com produção da ordem de 41.560 toneladas para 

capacidade estática de armazenagem de 8.280 toneladas (19,92%); Bom Retiro, Urubici e 

Urupema, respectivamente, com a produção de 42.000 toneladas, 27.380 toneladas e 16.000 

toneladas, para uma capacidade de armazenamento de 14.550 toneladas (35,13%), 8.430 

toneladas (30,78%) e 1.400 toneladas (8,75%). Rio Rufino produz cerca de 8.000 toneladas e 

não possui nenhuma estrutura de armazenagem. Considerando tais informações, o estudo da 

EPAGRI (2008) aponta para a necessidade de investimentos em estrutura de armazenagem 

adicional de 100 mil toneladas, divididos em duas etapas: 50.000 toneladas para a safra 2009-

2010 e 50.000 toneladas para a safra 2011/2012. 

 O município de São Joaquim foi quem teve a maior alocação dos novos 

empreendimentos de armazenagem e classificação de maçãs. As justificativas para a alocação 

de 50% da ampliação da capacidade de armazenagem nesse município são: o maior excedente 

absoluto de produção local em relação à capacidade de armazenagem (aproximadamente 

80.000 toneladas/ano), a presença de um grande número de pequenos pomicultores, a 

localização estratégica do município e a experiência da região na produção de maçã (69,6% 
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das propriedades cultivam maçã). Destas 50.000 toneladas/ano, a indicação é que uma 

unidade de 30.000 toneladas/ano seja localizada na sede do município e outra unidade de 

20.000 toneladas/ano (na segunda etapa) seja localizada ao longo da estrada conhecida como 

―Anel da Maçã‖ – propiciando integração desta unidade com projetos de turismo rural. 

O município de Bom Jardim da Serra é o segundo município com maior alocação de 

aumento de capacidade de armazenagem: 20.000 toneladas/ano (uma unidade com 

investimento de 10.000 toneladas/ano em cada etapa). Os argumentos são: o déficit absoluto 

de capacidade de armazenagem em relação à produção e o grande número de pequenos 

produtores de maçãs (280 pomicultores com uma propriedade média de 4,3 hectares). 

 Os outros investimentos indicados são em unidades de 10.000 toneladas/ano. Na 

primeira etapa, tem-se ainda uma unidade localizada em Urupema (município com reduzida 

capacidade de armazenagem). As demais são todas na segunda etapa (para as safras 

2010/2011). Além das unidades de São Joaquim (20.000 toneladas/ano) e Bom Jardim da 

Serra (ampliação de 10.000 toneladas/ano), há duas outras unidades: uma de 10.000 

toneladas/ano em Urubici e uma de 10.000 toneladas/ano em Bom Retiro. Estas localizações 

devem-se também aos excedentes de produção em relação à capacidade de armazenagem. 

 As unidades previstas, que expandem a capacidade de armazenamento e classificação 

em 50 mil toneladas em sua primeira etapa, envolvem investimentos da ordem de R$ 66,6 

milhões e a criação de 400 empregos diretos. A análise econômica dos empreendimentos para 

um horizonte de 20 anos, preços médios da maçã dos últimos três anos, bem como preços de 

equipamentos e custos operacionais de 2008, revelou taxas internas de retorno acima de 15% 

ao ano para um grau de utilização da capacidade instalada de 100%, e entre 10 e 20% ao ano 

para um grau de utilização de 80%, com taxas ligeiramente superiores para os 

empreendimentos de maior porte. Além disso, assumindo-se taxas de juros de oportunidade 

de 10% ao ano, foram identificados pontos de equilíbrio entre receitas e custos para os quatro 

tamanhos de empreendimento em um grau de utilização da capacidade entre 43% (para o 

maior tamanho) e 75% (para o menor tamanho). 

 A análise da viabilidade financeira, entretanto, apresentou resultados diferenciados de 

acordo com o tamanho dos empreendimentos, a não viabilidade financeira para os 

empreendimentos de tamanho T1, de 5 mil toneladas/ano, seja com financiamento do 

PRONAF
26

, seja do PRODECOOP
27

, dentro do padrão elevado de qualidade de equipamentos 

e instalações adotado para os demais tamanhos;  e para os empreendimentos de tamanho T2, 

                                                
26  Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. 
27 Programa de Desenvolvimento Cooperativo para Agregação de Valor à Produção Agropecuária. 
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de 10 mil toneladas/ano; T3 de 20 mil toneladas/ano; T4 de 30 mil toneladas/ano, os números 

obtidos mostram que os empreendimentos têm capacidade de suportar bem os encargos 

financeiros, mantendo saldos em caixa mesmo sendo financiados 90% dos investimentos e 

operando a 80% da capacidade instalada, resultando, ainda, elevadas taxas de retorno para os 

recursos adicionais complementares investidos (capital próprio ou de outras origens). 

 Os resultados são favoráveis para os empreendimentos maiores. Neste sentido, é 

importante apontar os limites de solvência: as simulações feitas pela EPAGRI indicam que o 

maior risco dos empreendimentos encontra-se na possível queda de preços numa sequência de 

anos. Assim, ocorrências combinadas de queda no preço de venda da ordem de 20% (em 

relação à média dos anos de 2006 a 2008), ocupação de apenas 80% da capacidade instalada e 

financiamento dos investimentos da ordem de 70% ou mais, trariam dificuldades de caixa, 

especialmente para os empreendimentos de tamanho T2 e T3. 

Entretanto, esse risco é, em grande parte, afastado tomando-se por base o 

comportamento tendencial dos preços da maçã. A partir de uma análise de longo prazo, o 

estudo considera que o preço real da maçã no mercado atacadista tem se mantido 

relativamente constante, próximo a R$ 3,00 o quilo, ao longo dos últimos 10 anos – o que 

mostra que o preço da maçã tem aumentado de modo compatível com a inflação. Quanto à 

sazonalidade dos preços ao longo de cada ano, a evidência obtida para este estudo demonstra 

que nos últimos quatro anos, houve um ganho significativo do preço da entressafra em relação 

ao preço da safra, o que indica que há possibilidades de ganhos para os produtores com a 

armazenagem e comercialização nos períodos de entressafra. 

A linha de financiamento PRODECOOP do BNDES mostra-se mais propícia para o 

financiamento dos empreendimentos sugeridos. Esta linha apresenta como característica o 

financiamento de até 50 milhões para 90% do valor do projeto, com prazo de pagamento 

variando de 30 até 144 meses, sendo que os primeiros 36 meses são de carência, com taxas de 

juros da ordem de 6,75% e pagamento nas modalidades semestral ou anual. A linha de 

financiamento PRONAF Agroindustrial também poderia ser utilizada. Apresenta taxa de juros 

e 2% ao ano para investimento e 4% ao ano para custeio, mas os valores financiáveis são 

menores.  O PRONAF poderá ser utilizado para o custeio da produção agrícola. Portanto, as 

linhas PRODECOOP e PRONAF podem ser combinadas, com maior proveito, para o 

financiamento dos investimentos industriais e custeio agrícola, respectivamente.  



 

 

51 

Em relação à demanda da AMAP
28

 - instituição representativa de interesse dos 

produtores de maçã - de se criar mecanismos que viabilizem o atendimento de garantias 

exigidas pelos agentes financiadores, dado a descapitalização dos pequenos fruticultores e ao 

comprometimento das garantias existentes, procurou-se informações sobre Fundo de Aval. No 

tocante ao Fundo de Aval existente, opera em Santa Catarina, FAMPE
29

 do SEBRAE, tendo 

como um dos participantes o BADESC. Podem se beneficiar deste fundo as micro e pequenas 

empresas do setor industrial (inclusive agroindústria), comércio e serviços. O FAMPE 

estabelece garantia máxima de 80% do valor do financiamento, conforme a finalidade: (i) 

aquisição de equipamentos, obras civis, capital de giro associado: até R$ 130 mil; (ii) capital 

de giro: até R$ 60 mil; (iii) investimentos em desenvolvimento tecnológico, inovação e 

operações de crédito voltadas às exportações (pré-embarque): até R$ 300 mil. Para o 

propósito de garantir o financiamento dos investimentos para a implantação de sistema de 

armazenagem e de classificação de maçã na região de São Joaquim, o FAMPE mostra-se 

inviável em face dos baixos valores garantidos em relação ao total dos recursos requeridos de 

financiamento. 

No momento, está em discussão no âmbito do Governo Federal, a criação do Fundo 

Garantidor para o setor rural, com aporte de recursos do BNDES e Banco do Brasil SA. A 

proposta elaborada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário foi bem recebida pela 

Presidência da República. Na proposta, este Fundo irá dispor de R$ 7 a 10 bilhões para 

operar, destinando-se exclusivamente a garantir operações de investimentos em máquinas e 

equipamentos. Não há maiores detalhes deste Fundo, dada a incipiência das noticias que 

circulam nos meios de comunicação, todavia, as regras do mesmo já vêm sendo constituídas, 

tornando possível um maior detalhamento em um curto espaço de tempo. 

Por sua vez, sugere-se como forma ideal para a organização dos novos 

empreendimentos o sistema cooperativista. A forma organizacional cooperativa apresenta um 

conjunto de propriedades que geram benefícios para o produtor de maçã. São citados os 

seguintes benefícios: preços de insumos menores, preços recebidos maiores na 

comercialização do produto, assistência técnica contínua, garantia de compra e 

comercialização do produto, remuneração pelo produto de baixa qualidade, pontualidade nos 

pagamentos, crédito para plantio, sobras distribuídas e/ou integralizadas ao capital, entre 

outros. Tais benefícios contrapõem o quadro existente dos produtores que optam em manter 

contrato com grande empresa e aqueles que procuram agir individualmente no mercado. Sob 

                                                
28 Associação de Maça e Pêra de Santa Catarina. 
29 Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas. 
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estas condições os produtores são obrigados a pagar pela assistência técnica, deparam com 

custos de insumos maiores, possuem pouco conhecimento do processo de classificação do 

produto, têm os preços determinados pela empresa compradora e ou intermediário e não 

possuem garantia de compras futuras, entre outros aspectos. 

A partir dos resultados e comentários acima, pode-se delimitar dois níveis de 

instrumentos de política: em nível do empreendimento e em nível setorial. No que diz respeito 

ao primeiro nível, as principais medidas governamentais que podem melhorar as condições de 

competitividade das unidades de armazenagem e classificação de maçã, organizadas na forma 

de cooperativa de agricultores, segundo informa o documento, são as seguintes, a) 

Levantamento e diagnóstico dos produtores de maçã não-cooperados nos municípios da 

região. Esta ação visa reconhecer os pomicultores que são não-cooperados, sobretudo em 

relação ao seu potencial – e eventuais resistências – quanto a tornarem-se cooperados; b) 

Difusão de informações sobre o sistema cooperativo e suas vantagens para o pequeno 

produtor. O objetivo da informação é divulgar o regime de cooperativas e quais os ganhos do 

produtor neste sistema; c) Assistência jurídica e institucional na constituição formal da 

cooperativa. O governo pode coordenar e instruir sobre os requisitos da formação de uma 

cooperativa; d) Disposição do governo em participar na constituição de fundo de recursos 

com a finalidade de prover as garantias necessárias para a alavancagem financeira da 

cooperativa junto a bancos de fomento. Os recursos para garantia a serem dados em 

empréstimos para a aquisição das instalações e equipamentos das unidades de armazenagem 

são a principal restrição financeira para a realização deste empreendimento. O governo 

(estadual e municipal) pode dispor de recursos para constituir um fundo de garantias que 

viabilize o projeto – lembrando que o risco do projeto deve incidir preponderantemente sobre 

os cooperados. e) Disposição do Governo de assumir, sob a forma de securitização da dívida, 

o financiamento contraído pelos produtores de maçã para o empreendimento T1, de 5 mil 

toneladas ano. As condições estabelecidas de financiamento pelo PRONAF Agroindústria e 

PRODECOOP são difíceis de serem cumpridas, sobretudo pelo valor elevado do investimento 

e pelas condições financeiras não-adequadas em que se encontram os pequenos produtores de 

maçã.  Para viabilizar o investimento em T1, sugere-se ao Governo tomar a decisão política 

de assumir a dívida junto às instituições financeiras nas condições estabelecidas, e estender o 

prazo de pagamento pelos produtores aos cofres públicos em 20 anos. Decisão desta natureza 

provocará efeitos econômicos e sociais positivos, em termos de geração de renda e emprego, 

não somente no âmbito da pequena propriedade agrícola produtora de maçã, como também 

gerará encadeamentos para a economia da região serrana. f) Assistência técnica aos 
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produtores cooperados. Esta ação, conforme o documento, tem como meta garantir que as 

agências de pesquisa e extensão rural apóiem os produtores que ingressarem na cooperativa 

quanto ao acesso a inovações técnicas. g) Sinergias com o turismo rural. Ações coordenadas 

do governo podem integrar as atividades de cultivo (pomares), armazenagem e classificação 

de maçãs com o turismo rural, com isso difundindo o gosto pelo consumo da maçã, 

propiciando a comercialização de produtos derivados e abrindo a possibilidade de surgimento 

de uma marca ou indicação geográfica de ―maçã da serra‖.   

 No âmbito das políticas de desenvolvimento para o setor da maçã em geral, o principal 

indicativo de promoção é o crédito, que se apresenta como um importante instrumento para 

impulsionar a atividade produtiva da maçã. O aumento do volume concedido e a melhor 

distribuição tornam-se imperativos para a expansão desta atividade. Neste sentido, o crédito 

deve ser mais abrangente, não somente concedido aos grandes produtores, mas também aos 

pequenos e médios produtores, estes tradicionalmente descapitalizados e subordinados aos 

segmentos, a montante e a jusante, que utilizam de concessão própria para obter vantagens no 

processo produtivo. O uso do crédito como instrumento de política de desenvolvimento deve-

se destinar à implantação e reconversão de pomares, no custeio da produção e no investimento 

em equipamentos em nível de propriedade, mas também em financiamento de projetos de 

construção e expansão de estruturas de armazenagem, classificação e embalagem de maçã. 

  A carga tributária elevada constitui barreira à construção de vantagens competitivas 

nas mais diferentes atividades econômicas. Contudo, a tributação pode ser utilizada como 

instrumento de política de desenvolvimento setorial. Neste particular, a desoneração fiscal –

ICMS
30

 e IPI
31

 – para determinados elos da cadeia produtiva da maçã pode resultar em 

menores custos de produção – insumos - e de investimentos – equipamentos -, como para os 

elos do produtor agrícola e de processamento, trazendo, como consequência, estímulo à 

produção e aumento de receita proveniente da venda de seus produtos. 

O padrão tecnológico na agricultura está em constante movimento, cuja dinâmica 

possibilita o aparecimento de inovações que devem ser introduzidas na atividade produtiva, 

visando aumentar a qualidade e quantidade produzida. No segmento produtivo da maçã, os 

fornecedores de equipamentos e de insumos, mais os esforços institucionais do próprio setor 

em pesquisa e desenvolvimento impõem a dinâmica tecnológica. Assim sendo, a política de 

promoção desta atividade no campo tecnológico deve considerar os elos da cadeia produtiva, 

como foco, com destaque para subsídios nos campos monetários e ficais para quem realiza 

                                                
30 Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. 
31 Imposto sobre Produtos Indutrializados. 
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esforços inovativos. Em complemento, uma política de desenvolvimento tecnológico para esta 

atividade produtiva, segundo o documento, deve criar mecanismos de difusão das inovações, 

sendo importante criar sistema de divulgação e de prestação de serviços tecnológicos, 

sobretudo para os pequenos produtores terem acesso às melhores práticas tecnológicas. 

O uso adequado de produtos químicos – defensivos agrícolas - na produção de maçã 

constitui importante ação com propósito de diminuir os resíduos tóxicos que prejudicam a 

saúde dos seres humanos e poluem o meio ambiente, dado que esta cultura utiliza-se destes 

insumos para a proteção de doenças e pragas. Ainda que exista regulamentação neste sentido, 

existem princípios ativos presentes nos defensivos agrícolas que sequer possuem registro no 

Brasil. Logo, é fundamental que o desenho de uma política de desenvolvimento não somente 

atualize a legislação do uso, como também crie mecanismos de fiscalizar o uso de produtos 

químicos nas lavouras de maçã. 

  Nem toda maçã comercializada no mercado segue os critérios de classificação, 

acondicionamento e embalagem, conforme normas estabelecidas. A venda direta do produtor 

a intermediários, e destes a comerciantes sem passar pelo processo de classificação em 

estruturas de packing house, conduz à redução de preço, afetando rentabilidade de produtores 

organizados. Portanto, requer-se ação pública no escopo de uma política de desenvolvimento, 

voltada para a criação de mecanismos de fiscalização e normatização das vendas de maçã no 

mercado. 

  A atividade produtiva da maçã conta com trabalhadores realizando processos de 

trabalhos distintos, desde a fase da produção até a fase de comercialização. Considerando as 

qualidades do produto, cujo manuseio inadequado prejudica suas propriedades, contar com 

pessoas treinadas para o exercício de suas funções é primordial. Logo, uma política de 

desenvolvimento deve criar cursos de treinamento para pessoal que exercem funções no 

transporte e no manuseio agrícola, nas operações de packing house, nas esferas de 

distribuição, nas gôndolas de frutas na comercialização, entre outros espaços.   

  A infraestrutura de rodovias e energia representa outro fator importante e muito 

objetivo a impactar o setor da maçã. A atividade produtiva da maçã depende do transporte 

rodoviário para facilitar o transporte da propriedade agrícola ao processo de armazenagem e 

beneficiamento em qualidades desejáveis. Da mesma forma, o sistema de energia com 

capacidade operacional possibilita instalar unidades de armazenagem e classificação de maçã 

em vários locais. Levando em conta estes aspectos, é vital a política de desenvolvimento 

impulsionar a estrutura de transporte e sistema de energia nas regiões produtoras. Construção 
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de estradas rodoviárias e subestação de distribuição de energia elétrica devem fazer parte de 

um desenho de políticas de desenvolvimento para esta atividade. 

A campanha publicitária é uma forma de impulsionar o consumo de determinado 

produto, por destacar suas qualidades para o consumidor. A maçã apresenta os ingredientes 

para se desenvolver campanha publicitária por se tratar de um produto com qualidades 

nutricionais e podendo ser consumida de diferentes formas. Produzir, processar, armazenar, 

classificar, embalar e comercializar a maçã segundo padrões de boa qualidade criam 

condições para a promoção de marketing do produto. Em virtude de tais aspectos, uma 

política de desenvolvimento deve criar condições – sistema de controle de qualidade estadual 

– que permita implantar um selo de qualidade regional, consistindo assim em um ativo 

identificador e diferenciador do produto no mercado. 

O mercado externo não é considerado espaço importante de venda para os agentes 

produtivos envolvidos com a produção de maçã. A venda para este mercado mostra-se 

oscilante ao longo dos anos, figurando tal espaço de comercialização relevante somente nos 

momentos de excesso de produção doméstica. Entretanto, pela importância deste mercado nos 

tempos atuais de geração de divisas ao país, e ser espaço para a elevação das receitas para as 

empresas e cooperativas, torna-se relevante formular políticas de desenvolvimento que torne 

as vendas externas rotineiras. Logo, mecanismos de promoção à participação externa, 

tradicionalmente presentes nos regimes de incentivos para os segmentos industriais, tais como 

incentivos fiscal e financeiro, podem ser estendidos à atividade produtiva da maçã (SPG, 

2009).   

 

 

2.3 – O turismo na visão dos agentes públicos e sociedade civil ligada ao turismo 

 

  

  

          Para este momento da pesquisa foram selecionados atores locais para serem 

entrevistados, com perfil lideranças interessadas no desenvolvimento do turismo, como 

agentes públicos e membros da sociedade civil organizada, ligadas ao turismo. Como 

empresário do setor hoteleiro, receptivo turístico, representante da mídia local, agentes 

públicos ligados à educação, turismo e gestão.  

           Desta forma, buscou-se responder às perguntas de pesquisa, sendo a primeira questão 

relativa ao entendimento do turismo por parte da população.  
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            Neste sentido, os informantes entendem que a região tem um grande potencial de 

belezas naturais, ―estamos sentados em cima de um gigante adormecido”, e que a própria 

população não sabe do potencial existente. Com uma colonização cabocla sem cultura 

turística, ainda precisa se lapidar para esta atividade, mesmo com divulgação gratuita pelos 

meios de comunicação, ainda há muito a fazer para o incremento na gastronomia, hotelaria, 

infraestrutura. Segundo um informante, “Temos que plantar uma semente para o futuro e 

fazer a Nossa São Joaquim”.  

            É um apelo que o poder público nas esferas municipal, estadual e federal tenta fazer, 

mais não estão sabendo como fazer, pois as ações são muito lentas. A população local tem 

acreditado mais na atividade turística, mas ainda há muito que melhorar, pois a própria  

população local não conhece sua história. Assim, como se irá informar aos turistas? 

          Há uma grande expectativa através dos vinhos finos de altitude, a exemplo de Bento 

Gonçalves e Gramado.  

         O Turismo mudaria no dia em que a ação em seu favor não fosse só desenvolvimento e 

planejamento, mas que envolvesse um todo, da auto-estima das pessoas à sustentabilidade 

ambiental.  

          O turismo é uma possibilidade, segundo um informante: “Estamos sentados em cima de 

uma mina de ouro”. É uma atividade econômica que possibilita a socialização de um todo, 

mas o município de São Joaquim deve respirar turismo. Deste o pipoqueiro ao dono do hotel, 

podendo todos ganhar. Mas, “E se as torneiras realmente não se abrirem para fomentar o 

turismo?”.  

           O que está sendo feito efetivamente em termos da ação do Projeto ACORDE, Destinos 

Indutores, Ação de Longo Prazo, acima de 10 anos? Procurar aproximar os governos das 

comunidades, com a conscientização do turismo nas escolas, capacitar todos os setores das 

atividades econômicas, como funcionários de lojas, os taxistas, os frentistas, para um 

planejamento estratégico do turismo e incentivo ao investidor, para transformar o potencial 

em produto de excelência.  

A segunda discussão transcorre em torno de como a população está interessada em um 

trabalho planejado da gestão turística. 

A população está trabalhando com as universidades - estudando a região. Com o poder 

público e iniciativa privada, organizando o trade turístico, através do Convention, PROTUR, 

Secretarias de Turismo, Fundo Pró-Turismo, para um trabalho de parceria regionalizado para 

a execução de planos de desenvolvimento e projetos de conscientização e capacitação do 
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turismo. Outra questão de suma importância foi o assento da Serra Catarinense no Conselho 

Estadual do Turismo 

         A terceira discussão discorre da relação econômica entre o turismo e as demais 

atividades existentes no município. 

          A relação existente acontece através dos empreendedores externos, pois a população 

local costuma “Plantar hoje para colher amanhã”, não trabalha a longo prazo, falta 

empreendedorismo, não acredita em seu potencial, não investe por medo, acomodação e por  

não entender do assunto.   

            As atividades desempenhadas pelos empreendedores externos ficam em torno da 

enoturismo (vinhos e gastronomia local) que não tem hora para fechar o seu negócio e já traz 

o seu pessoal de fora qualificado. Um bom exemplo do planejamento das duas importantes 

atividades do município são a maçã e o vinho fino de altitude. Nestes dois segmentos, o vinho 

já estava com sua associação organizada e o segmento da maçã organizou-se depois da 

atividade já em andamento. 

          As atividades de turismo mais conhecidas são o enoturismo e a pesca não predatória 

(questão ambiental – com uma visão de sustentabilidade). Falta potencializar o turismo de 

eventos, com pelo menos um evento por mês, com capacidade de até quinhentas pessoas. Isto 

vai gerar a quebra da sazonalidade através do turismo de verão. São Joaquim, com isto, vai 

chamar atenção de todo o Brasil.  

A quarta discussão é se o turismo pode se consolidar e se tornar um instrumento de 

planejamento e desenvolvimento para a região. 

         Na avaliação dos entrevistados a região tem um enorme potencial para o turismo. A 

serra foi descoberta e, por São Joaquim ser município indutor, será reconhecida 

nacionalmente. O próprio estado tem visto a região com um olhar diferenciado. O potencial 

do turismo é a prestação de serviço, a exemplo de Gramado – RS. Com isto o perfil da 

economia vai melhorar. 

          O Poder Público é parceiro em vários projetos para a região. Em razão dos municípios 

da região ter população menores que cinquenta mil, o Poder Público tem que dar o primeiro 

pontapé. No âmbito do Governo Federal os recursos até chegam aos municípios, mas não há 

um acompanhamento das ações executadas. No Governo Estadual algumas ações são 

executadas e a SDR faz o seu acompanhamento, através do aporte de apoio institucional, de 

projetos como o ACORDE, da Infraestutura, de Desenvolvimento do Turismo através da 

SOL. Na esfera municipal, através do fundo municipal de turismo, o município é o que menos 
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investe, com pequenas obras. Em uma ação na prática para São Joaquim poder ir para frente, 

temos que ter a participação de todas as esferas.  

          Para finalizar, enfatiza-se a fala de um entrevistado quando afirma que ―Em primeiro 

lugar, o turismo tem que ser bom para nós, porque senão não vai ser bom para o turista”. 

 

 Desta forma, fica evidente que a questão do município de São Joaquim ser um Destino 

Indutor de Turismo não é um fato tranqüilo. Os agentes locais claramente identificam um 

descompasso entre este projeto e as características da população local. Talvez seja oportuno 

analisar até onde o Projeto do Destino Indutor contradiz com as características culturais da 

população pré-existente no município. Este é o foco do próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO III 

TURISMO X IDENTIDADE LOCAL 

 

 

 

Neste capítulo trata-se de refletir sobre a interface do turismo com a identidade local, 

mostrando que existe ao mesmo tempo um descompasso e um desejo, por parte de alguns 

segmentos, em aprofundar as práticas de turismo como eixo central do desenvolvimento 

econômico de São Joaquim.  Seria o ―medo‖ ou ―insegurança‖ da população local do turismo 

se tornar o principal e único segmento da economia do município.  

             A identidade de um povo é constituída num eterno movimento de trocas com o outro, 

com aquilo que é diferente. Ela se constitui e reconstitui não apenas no que se assemelha mais 

por contraste. De modo análogo, o turismo representa uma troca – o “trade off”. Nesse 

processo de troca, o turista visita uma localidade para conhecer, para passear, ou descansar e 

deixa parte de sua cultura no local e leva parte da que visita consigo. Essa troca pode ser 

positiva para ambos os lados, dependendo da maneira como for planejado, implantado ou 

monitorado. No entanto, o que se observa em muitos lugares, que há uma utilização 

indiscriminada da terminologia ―identidade local‖ sem a observação das premissas do 

conceito produzindo impactos negativos nos modos de vida e cultura peculiares das 

populações autóctones (Pereira, 2003). 

 Neste capítulo destacam-se algumas iniciativas no sentido de construir uma ponte 

entre o empreendedorismo voltado para o turismo e as condições objetivas da identidade 

local. 

 

  

3.1 - A vitivinicultura  

 

 Um primeiro aspecto a ser destacado desde a perspectiva de um contraponto entre 

atividade econômica e turismo diz respeito à vitivinicultura. Esta abordagem sugere a 

complementaridade das duas atividades, mas mostra antes a independência da vitivinicultura 

frente à atividade turística.   

            A vitivinicultura no Brasil esteve restrita a pequenas áreas do território nacional até 

1875, quando foi introduzida no Rio Grande do Sul pelos imigrantes italianos. A introdução 
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da indústria vitivinícola brasileira está relacionada à chegada desses imigrantes italianos 

(século XIX) e sua instalação na Serra Gaúcha (Cordeiro, 2006). 

            Santa Catarina é o segundo maior fabricante nacional de vinhos, mesmo estando em 6º 

lugar na produção de uvas colheu 41.709 toneladas da fruta em 2003. As primeiras mudas de 

uva plantadas pelos imigrantes italianos, que chegaram em 1878, na região onde seria fundada 

a cidade de Urussanga, são as responsáveis pelo início da vitivinicultura catarinense que 

conhecemos hoje (Lombardo apud Losso, 2010). Segundo Lombardo, ―Os italianos 

trouxeram mudas e sementes vitis viníferas, mas elas não se adaptaram à úmida região‖ 

(Losso, 2010:05). A cultura da uva e o hábito do consumo do vinho faziam parte do 

patrimônio cultural acumulado dos imigrantes italianos oriundos na sua maioria da região de 

Trento, acostumados a dispor do vinho em seu ritual à mesa. Diante das condições naturais 

adversas, foram buscar videiras que se adaptassem às características climáticas da região de 

Urussanga, mesmo que o vinho resultante se apresentasse diferente da bebida já consumida na 

Itália. Para tanto, ―Recorreram então às variedades americanas, a híbrida e a Isabel, mais 

resistentes a pragas e ao clima subtropical‖ (idem). 

           Segundo Rosier
32

 (BRDE:2005, a produção de vinhos em Santa Catarina concentra-se 

em três regiões, de acordo com suas características e a tradição da cultura: região tradicional, 

região nova e região super nova. A região tradicional é o Vale do Rio do Peixe (municípios de 

Videira, Tangará, Pinheiro Preto, Salto Veloso, Rio das Antas, Iomerê, Fraiburgo e Caçador), 

que apresenta maior porcentagem de bebida comum, e a Região Carbonífera (Urussanga, 

Pedras Grandes, Braço do Norte, Nova Veneza e Morro da Fumaça). A região nova, agrupa-

se nas cidades de Rodeio, Nova Trento e as que se localizam no Oeste.  A chamada região 

super nova, ou de altitude, que compreende as cidades do planalto serrano, está investindo 

apenas na produção de vinhos finos. A cultura nesses locais vai se desenvolver não em função 

da imigração italiana, mas baseada em resultados de pesquisas técnicas. 

             Em relação aos vinhos finos, Santa Catarina ainda apresenta uma pequena produção e 

por isso tem problemas de escala, que geram dificuldades na elaboração de um bom 

marketing e no atendimento a grandes redes de supermercados. Outra dificuldade é a 

competição com os vinhos gaúchos e importados, que possuem maior escala e tradição. 

Algumas alternativas surgem para tentar superar esses problemas. A partir das Estações da 

EPAGRI, distribuídas pelo estado, estão sendo difundidas tecnologias mais modernas para os 

vitivinicultores, como a busca por variedades finas, a implantação de parreirais com mudas de 

                                                
32 Esse autor é doutor em enologia e pesquisador da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de 

Santa Catarina de Videira – EPAGRI. 
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alta qualidade, novas técnicas de armazenamento e engarrafamento e o sistema de cobertura 

dos parreirais para produção de uvas voltadas ao consumo in natura. Com a uva niágara 

branca, que representa cerca de 20% do cultivo em Santa Catarina, a EPAGRI e a iniciativa 

privada desenvolveram um espumante e um vinho licoroso, ambos produtos com maior valor 

agregado. Em 1999, foi criado um selo de qualidade para vinhos fabricados com essa mesma 

uva. Esse selo atesta que a vinícola utiliza técnicas modernas de elaboração e certifica a 

obtenção de determinado padrão de qualidade pelo produtor do vinho.  

Para avaliar a adaptação de espécies de uvas finas nas condições ambientais de várias 

cidades da serra catarinense, no ano 2000 a EPAGRI iniciou o projeto Tecnologias para o 

Desenvolvimento da Vitivinicultura no Planalto Serrano (BRDE, 2005). Foram implantadas, 

em conjunto com produtores, oito unidades de pesquisa em municípios da serra catarinense, 

na região de São Joaquim, entre 893 e 1400 metros acima do nível do mar. O projeto já  tem 

seus resultados concretizados. Hoje, Santa Catarina destaca-se como produtora de vinhos 

finos no Brasil e na América Latina. Os estudos com a uva cabernet sauvignon em São 

Joaquim indicam que as condições climáticas do planalto catarinense, consideradas únicas em 

todo o território  nacional, possibilitam a elaboração de vinhos com coloração e aromas 

intensos, mais encorpados que a maioria das bebidas produzidas no Brasil. Os estudos do 

vinho de altitude ainda incluem um convênio com o Istituto Agrario Di San Michele 

All’Adige, instituição italiana especializada em vitivinicultura. Esse projeto também vai 

avaliar o comportamento de diferentes cultivares, e será implantado em três regiões do estado, 

nos municípios de São Joaquim, Água Doce e Campos Novos. A EPAGRI também estuda o 

comportamento de cultivares em outras regiões de Santa Catarina. Todos esses trabalhos estão 

fazendo com que a proporção de uvas finas no total da fruta produzida em Santa Catarina 

aumente a cada ano. Com o objetivo de melhorar a qualidade do vinho, existem ainda planos 

de implementar em Santa Catarina algumas Denominações de Origem, que atestam que uma 

bebida preenche determinados requisitos de qualidade. Os trabalhos de pesquisa estão 

começando a tornar essas determinações viáveis, mas só serão implantadas em regiões onde 

os cultivares já estão definidos e o vinho tem tipicidade própria. Em Santa Catarina a região 

mais promissora é o município de São Joaquim, onde a maioria dos vitivinicultores já 

manifestou interesse em gerar produtos de qualidade e diferenciados. 

               De acordo com o enólogo Souza, o turismo ligado ao vinho, chamado enoturismo, é 

hoje uma das alavancas propulsoras do progresso das vinícolas em todo o Brasil. Em Santa 

Catarina, a organização de pólos enoturísticos ainda deve ser desenvolvida pelos integrantes 

da cadeia produtiva (produtores de uva e de vinho, empresários da região, agências de 
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turismo). Regiões como a Carbonífera, do Vale do Rio do Peixe e do Planalto Serrano têm 

potencial para desenvolver esse tipo de turismo. 

   

          

3.2 - Os principais viticultores de São Joaquim  

 

                O primeiro vinhedo no município foi plantado no ano de 2000, por um grupo 

formado por quatro empresários de Florianópolis. O grupo tomou conhecimento dos 

resultados obtidos pelas uvas de São Joaquim em uma viagem ao Vale dos Vinhedos no Rio 

Grande do Sul e resolveu adquirir uma propriedade para iniciar o cultivo de uvas. A escolha 

do local foi influenciada por algumas de suas características físicas, principalmente a posição, 

voltada para o quadrante norte, que faz com que o vinhedo receba maior insolação e fique 

menos exposto à umidade. Ao sul, um morro protege os vinhedos dos ventos frios do inverno. 

Este local encontra-se a 1.150 metros de altitude e foi batizado de Quinta da Neve. São 

quarenta hectares, dos quais oito de vinhedos, com as seguintes variedades: Cabernet 

Sauvignon, 10.500 pés plantados em 2000 e 5.280 pés plantados em 2001; mil pés de Pinot 

Noir e outras mil plantas de Chardonnay, plantadas em 2000. A Quinta da Neve possui um 

vinhedo experimental com as variedades brancas: Sauvignon Blanc e Pinot Grigio; Tintas: 

Nebiolo, Sangiovesse, Tempranillo, Montepuchiano, Primitivo, Shirraz, Tinta Roriz, Touringa 

Nacional, Touringa Franca e Trincadeira. Esse experimento serve de base para identificar 

quais são as variedades que melhor se adaptam ao micro clima da propriedade. A cada safra 

são elaborados vinhos por microvinificação para testar a qualidade das uvas, os quais são 

avaliados por técnicos da área de vitivinicultura e por alguns experts em enologia. Em 2005, a 

Quinta da Neve colocou no mercado o seu primeiro vinho comercial. Trata-se de um varietal 

da uva Pinot Noir.       

A AgroSuzim é outra empresa pioneira no cultivo de uvas viníferas em São Joaquim. 

Tradicional pomicultor da região iniciou o plantio de seus vinhedos em 2001, num terreno 

localizado a 1.160 metros do nível do mar. Foram plantados 18.500 pés de Cabernet 

Sauvignon, entre 2001 e 2002, 8.250 pés de Merlot em 2004, e 2.550 pés de Chardonnay, no 

início de 2005.  

            O ano de 2002 foi considerado um marco para a vitivinicultura de São Joaquim, pois 

foi nesse ano que o empresário do ramo ceramista da cidade de Criciúma, Dilor Freitas, 

lançou um projeto arrojado, construindo aquela que é considerada uma das cantinas mais 
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modernas do mundo, a Villa Francioni 
33

. Com 26 hectares de vinhedo em São Joaquim e 

mais 24 hectares em Bom Retiro, a Villa Francioni iniciou o plantio de mudas trazidas da 

França e da Itália, em 2001. Todo o processo de industrialização ocorre na sede. A colheita é 

manual e o transporte das uvas é feito em caixas especialmente projetadas com capacidade 

máxima de 15 quilos, evitando a pressão excessiva sobre elas. O engarrafamento é todo 

automático (Villa Francioni, 2010). A estrutura sede da vinícola conta com 4,5 mil metros 

quadrados de área construída e capacidade de produção de 300 mil garrafas por ano. A 

empresa dispõe de dois vinhedos, um no município de Bom Retiro, a 960 metros do nível do 

mar, onde foram plantados, entre 2001 e 2002, 19 hectares com as variedades Chardonnay, 

Merlot e Cabernet Sauvignon, e outro localizado na propriedade de São Joaquim, a uma 

altitude de 1.290 metros. São 23 hectares em que estão plantadas as seguintes variedades: 

Sauvignon Blanc (com 1.500 plantas introduzidas em 2003); Cabernet Franc (7.740 plantadas 

em 2003); Cabernet Sauvignon (47.400 plantadas em 2001); Merlot (9.000 em 2003), 

Malbec, Pinot Noir e Shiraz, (1.500 planta, de cada variedade, em 2003). A ―menina dos 

olhos‖ desse empreendimento é a cantina. São 4.478 metros quadrados de área construída, 

aproveitando a declividade da colina onde foi construída. O estabelecimento apresenta cinco 

níveis, sendo três acima do solo e outros dois subterrâneos, onde os vinhos são armazenados 

em garrafas e barricas de carvalho francês para amadurecimento. Os diferentes níveis da 

construção foram projetados para que o vinho passe da prensagem das uvas até ser 

engarrafado apenas por gravidade, sem que haja necessidade de bombeamento, para garantir 

mais qualidade à bebida.  

A estrutura da sede da Villa Francioni foi construída no ano de 2003 possuindo seis 

andares que acompanham o declive do terreno para, assim, aproveitar a força da gravidade em 

todo o processo de vinificação. O visitante paga uma taxa de R$ 30,00 pela visitação, que 

pode ser revertida em desconto nas compras ao final do passeio. A degustação de vinhos junto 

à loja instalada no edifício está prevista na taxa de visitação. 

 

Ao visitar a Villa Francioni, o turista, acompanhado de um técnico ou enólogo, 

conhece a história da empresa e o processo de produção desde a seleção das uvas até o 

armazenamento do vinho, passeando pela construção do próprio estabelecimento em estilo 

italiano, repleto de detalhes em sua arquitetura. Atualmente, a Villa Francioni recebe 

visitantes e turistas de todo Brasil, inclusive de outros países. A maioria dos turistas 

                                                
33 Disponível em: < www.villafrancioni.com.br>. Acessado em: 22 de agosto de 2011.  



 

 

64 

brasileiros vem do estado de Santa Catarina, seguidos por São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, 

Minas Gerais e Rio Grande do sul. O período de maior visitação na vinícola fica entre maio e 

agosto, época de maior frio e considerada alta temporada na Serra Catarinense, durante o qual 

a Villa Francioni recebe aproximadamente 1000 turistas por semana (Losso, 2010).  

  

O empresário Nazário Santos, a partir de uma sociedade com um grupo de 

profissionais liberais paulistas, idealizou a Quinta Santa Maria. A propriedade da vinícola está 

instalada no distrito de Pericó, numa altitude que varia entre 1100 e 1300 metros. Para a 

produção dos vinhos foi feita uma parceria com o enólogo Jean Pierre Rosier que garante o 

emprego da técnica e a eficiência idealizada no manejo de pequenos lotes de vinho 

(Artenologia, 2009).  

Outra iniciativa envolveu vinte e quatro sócios da cooperativa de produtores de maçã 

SANJO, que se uniram para criar uma cooperativa vitivinícola denominada SANVIT. Em 

2002, plantaram 16 hectares com 31 mil mudas da variedade Cabernet Sauvignon. Em 2005, 

foi colhida a primeira safra em condições de vinificação. As uvas foram vinificadas na cantina 

da própria cooperativa. Essa cantina é provisória pois, segundo um dos seus diretores, está em 

andamento o projeto para construção de uma cantina moderna, para vinificar as uvas 

cultivadas pelos cooperados. Os vinhos elaborados nessa safra chegaram ao mercado no final 

de 2006. A cooperativa conta com a assessoria de um enólogo de Videira, que é responsável 

pela elaboração de seus vinhos (Cordeiro, 2006). Atualmente, na região vitivinícola de São 

Joaquim, é possível destacar os municípios de São Joaquim, Urubici, Urupema e Bom Retiro, 

onde estão instaladas as propriedades dos produtores Villa Francioni, Quinta da Neve, Quinta 

Santa Maria, Suzin, Sanjo, Pericó, dentre outros.  

  

 

3.3 - A criação da ACAVITIS  

 

Com a consolidação da atividade na região, o primeiro sinal foi a formação da 

Associação Catarinense dos Produtores de Vinhos Finos de Altitude (ACAVITIS). A 

associação foi criada em novembro de 2005 sendo eleito seu primeiro presidente o empresário 

João Paulo Borges de Freitas. Atualmente, a associação conta com 32 empreendimentos e 

cerca de 160 produtores das regiões de São Joaquim, Caçador e Campos Novos. Juntos, eles 

representam mais de 310 hectares em produção no estado. Para se associar, o produtor tem 

que, necessariamente, preencher três requisitos: produzir em Santa Catarina uvas do tipo Vitis 
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vinifera (ou europeia), produzir em altitude acima de 900 metros e produzir com rigoroso 

controle de qualidade.  

A produção anual dos associados prevista para a safra de 2010 era de 

aproximadamente 600 mil litros, mas com projeções de chegar a 2 milhões de garrafas em três 

anos
34

.  A associação tem por objetivo ―defender os interesses dos produtores de uvas e 

vinhos de altitude de Santa Catarina, dar subsídios às políticas públicas, viabilizar a 

qualificação e certificação dos produtos dos seus associados e conquistar novos mercados 

para o vinho de altitude catarinense‖ (idem). 

Para consolidar seus objetivos a associação tem o propósito de fomentar o 

desenvolvimento de projetos para a alocação de investimentos na vitivinicultura catarinense, 

estimulando as entidades de pesquisa a gerar conhecimento tecnológico e de capacitação de 

todos os envolvidos com a cadeia produtiva da uva e do vinho em Santa Catarina 

(ACAVITIS, 2010). A associação, segundo seus promotores, é um passo importante para que 

os produtores organizados tenham a possibilidade de transformar a vitivinicultura catarinense 

em um setor forte dentro da economia do Estado, desenvolvendo a atividade de forma a 

contemplar os interesses dos produtores, sem perder de vista a capacidade intrínseca da 

atividade em gerar empregos e produzir riqueza para a região, respeitando o meio ambiente. 

 

 

3.4 - Estudos de turismo, gastronomia e hotelaria 

 

      

         O Projeto ACORDE previu a realização de um conjunto integrado de ações e obras 

públicas, e os recursos financeiros para contratação dos estudos e projetos no segmento 

empreendedorismo, na área de turismo, gastronomia e hotelaria foi viabilizado pelo Fundo do 

Turismo – SEITEC. Para a execução de outros projetos e estudos, o Projeto ACORDE Região 

de São Joaquim deverá buscar recursos nas diversas fontes do Estado e Secretarias Setoriais. 

No âmbito do Governo Federal, será por meio do Programa Nacional de Regionalização do 

Turismo, o município de São Joaquim está entre as três cidades catarinenses escolhidas, e já 

possui sua Instância de Governança, um órgão criado pelo Ministério do Turismo, que tem 

por objetivo elaborar um planejamento estratégico para o desenvolvimento do turismo na 

região, articulando parcerias para elaboração de projetos, com a possibilidade de elaboração 

                                                
34 Disponível em: < www.acavitis.com.br >. Acessado em: <22 de agosto de 2010>. 
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de estudos e projetos, a Instância de Governança tem prioridade para captação de recursos no 

Governo Federal.  

       Os projetos e estudos no segmento empreendedorismo – estudos de turismo, 

gastronomia e hotelaria do Projeto ACORDE São Joaquim, foram executados pela 

Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. São os seguintes estudos: na etapa de 

metodologia foi elaborado um Relatório Caracterização Geral da Região – Dados 

Secundários; Relatório Pesquisa de Oferta e Demanda - Volume 1; Relatório Pesquisa de 

Oferta e Demanda - Volume 2; Relatório Análise SWOT; Relatório Oficina 

Participativa/Stakeholders; Relatório Matriz de Hierarquização dos Atrativos; na Avaliação 

do Potencial - Oferta: Atrativos Naturais, Artificiais e Infraestrutura; Relatório Pesquisa de 

Demanda Real e Potencial; Avaliação do Potencial - Impacto Ambiental: Análise da 

Paisagem; e nos Estudos de Viabilidades - Relatório Parcial Estudos de Viabilidade Meios de 

Hospedagem; Relatório Parcial Estudos de Viabilidade Alimentos e Bebidas; Estudo de 

Viabilidade de Roteirização e Merchandising dos Pontos Turísticos (Roteiro 

Enogastronômico Integrado - Caminho do Sabor Serrano); Projeto Final de Estudos de 

Viabilidade na Área de Alimentos e Bebidas-Restauração (Restaurante: Tipologia - Self 

Service); Projeto Final de Estudos de Viabilidade na Área de Alimentos e Bebidas-

Restauração (Cafeteria: Tipologia de Especialidade Café Colonial Serrano); Projeto Final de 

Estudos de Viabilidade na Área de Alimentos e Bebidas-Restauração (Restaurante: Tipologia 

de Especialidade Churrascaria - Grill); Projeto Final de Estudos de Viabilidade na Área de 

Alimentos e Bebidas-Restauração (Restaurante: Tipologia de Especialidade Típica Bistrô e 

Empório Gastronômico); Estudo de Viabilidade: Programa de Qualificação nos Serviços 

Turísticos - São Joaquim; Estudo de Viabilidade: Programa de Qualificação nos Serviços 

Turísticos - Bom Retiro; Estudo de Viabilidade: Programa de Qualificação nos Serviços 

Turísticos – Urubici; Estudo de Viabilidade: Programa de Qualificação nos Serviços 

Turísticos - Bom Jardim da Serra; Estudo de Viabilidade: Programa de Qualificação nos 

Serviços Turísticos – Urupema; Estudo de Viabilidade: Programa de Qualificação nos 

Serviços Turísticos - Rio Rufino; Campanha de Conscientização Criança Consciente, Turismo 

Diferente; Seminários de Sensibilização e Conscientização Turística para o Projeto Acorde 

São Joaquim - Oficina com Stakeholders; Seminários de Sensibilização e Conscientização 

Turística para o Projeto Acorde São Joaquim - Relatório Evento de Lançamento; Seminários 

de Sensibilização e Conscientização Turística para o Projeto Acorde São Joaquim - 

Apresentação Premilinar dos Resultados; Campanha de Sensibilização e Conscientização 

Turística (Comunidade - Turismo, Agite esta Ideia); Estudo de Viabilidade Projetos de 
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Roteirização - Parte I; Estudo de Viabilidade de Roteirização e Merchandising dos Pontos 

Turísticos - Roteiro de Ecoturismo Integrado; Estudo de Viabilidade de Roteirização e 

Merchandising dos Pontos Turísticos - Roteiro Estudantil Integrado; Estudo de Viabilidade de 

Roteirização e Merchandising dos Pontos Turísticos - Roteiro para a Melhor Idade Integrado; 

Estudo de Viabilidade de Roteirização e Merchandising dos Pontos Turísticos - Roteiro de 

Turismo de Aventura Integrado; Estudo de Viabilidade Agência de Viagens e Turismo - 

Tipologia Agência Receptiva; Estudo de Viabilidade Agência de Viagens e Turismo - 

Tipologia Agência de Ecoturismo; Estudo de Viabilidade Agência de Viagens e Turismo - 

Tipologia Agência de Turismo de Aventura; Plano de Revitalização e Desenvolvimento do 

Turismo -  SDR de São Joaquim; Estudo de Viabilização para Reestruturação – Matriz Padrão 

de Qualificação dos Meios de Hospedagem da Região de São Joaquim; Estudo de Viabilidade 

para Implantação de Meio de Hospedagem – Pousada Rural; Estudo de Viabilidade para 

Implantação de Meio de Hospedagem – Hotel Executivo/Urbano (Hotel Econômico);  Estudo 

de Viabilidade para Implantação de Meio de Hospedagem – Hotel de Lazer (Hotel de 

Montanha); Estudo de Viabilidade para Implantação de Meio de Hospedagem – Pousada de 

Lazer; e Campanha de Conscientização Acorde para o Turismo Integrado - Região de São 

Joaquim. 

         O Estudo foi executado no período de doze meses, a entrega dos relatórios ocorreu em 

dezembro de 2009 à Secretaria de Estado do Planejamento e a entrega para as lideranças 

locais somente aconteceu no início de 2011.       

         Os estudos então disponíveis na Secretaria de Estado do Planejamento, Secretaria de 

Estado do Turismo, Esporte e Cultura, na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Região de 

São Joaquim, Prefeituras Municipais de abrangência da SDR de São Joaquim e trades 

turísticos da região de São Joaquim. Para o alcance de qualquer cidadão interessado em 

empreender na região e como fonte de pesquisa para as universidades do estado.    

         A conclusão que se chega do estudo, é que a região possui um destino potencial para 

quem procura ambientes naturais, em busca de aventuras, esportes radicais, lazer, 

entretenimento, educação ambiental, possuindo cascatas, quedas de água, serras, canyons, 

cachoeiras, entre outros atrativos naturais em uma única região. 

         As tradições regionalistas através das manifestações culturais, como rodeios e 

gineteadas podem atrair mais turistas, proporcionando um aumento de tempo de permanência 

do turista na região. 

          A principal vocação turística da região de São Joaquim é o turismo nos espaços naturais 

e rurais, incrementando com o clima frio os eventos e as tradições da cultura local. A Serra do 
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Rio do Rastro é outro atrativo que expõe a região, além das vocações turísticas dos 

municípios da região de São Joaquim. A principal vocação turística do município de São 

Joaquim, além da maçã e do frio, é o turismo gastronômico, turismo do vinho ou enoturismo e 

turismo de eventos.  

         Numa análise do ciclo de vida de um produto turístico de Richard Butler (apud,SPG, 

2009:15), a região pode ser considerada no estágio de desenvolvimento de consolidação em 

São Joaquim e de expressivo desenvolvimento em Urubici. Nos demais municípios o turismo 

é incipiente e necessita de melhorias diversas.   

         O processo de execução dos projetos deve ser acompanhado de reavaliação iniciada pela 

―Avaliação da Situação do Turismo‖, representado pelo Projeto ―ACORDE Região de São 

Joaquim‖, com a definição ou formulação de políticas públicas para a região, determinando as 

estratégias de desenvolvimento e especificação dos projetos e planos de ação, com uma 

análise da gestão regional. A execução deverá respeitar e seguir as políticas públicas do 

estado para a região, como uma Política de Regionalização do Turismo.           

  

3.5- Reflexões 

 

        É que em todo processo de desenvolvimento de uma região, tem que começar de baixo 

para cima, com a participação da população local. E isso não aconteceu nem no projeto dos 

destinos indutores (esfera federal), e nem no projeto ACORDE São Joaquim (esfera estadual), 

partindo todos os encaminhamentos já prontos de cima para baixo. 

 

        Entretanto, uma questão muito importante e preocupante para o entrave do 

desenvolvimento da região, é a questão da superserviência muito enraizada, de uma 

população que sempre serviu aos grandes latifundiários e pecuaristas, isso em função da 

região ser de grandes propriedades e com isso não possui uma cultura empreendedora, tem 

medo do que novo. 

 

       Um fato também bastante revelante é a falta de comprometimento tanto da população 

local, dos empreendedores, e dos governos tanto federal, estadual e municipal no 

acompanhamento e na descontinuidade dos projetos para a região. 
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       Será que a população local está mesmo preparada para está mudança tão repentina e 

transtica para a região, e como fica a identidade local, com a mudança nos costumes e hábitos, 

e será que a população local quer mesmo está transformação cultural para a região.   

 

        Por outro lado, é preciso levar em conta a possibilidade de algumas localidades 

preferirem optar por não se envolver tão diretamente com o turismo - o que, de qualquer 

forma, é também um direito seu. 

 

       Algumas recomendações para a região pesquisada: precisa-se de uma conscientização da 

população da importância do turismo para a região, começando pelas escolas, segmentos 

envolvidos no turismo e a população local. Com um longo e contínuo processo de capacitação 

para os segmentos envolvidos no turismo. Embelezar a região, com mais infraestrutura  de 

hospedagem, lazer e gastronômica.  

                     

 Ao buscar entender a relação entre a atividade econômica e a identidade local, 

tomando-se em conta os depoimentos dos agentes locais em São Joaquim, fica claro um certo 

descompasso entre a cultura local dos habitantes nativos e a cultura empreendedora 

vislumbrada nas propostas de desenvolvimento do turismo. Este descompasso, ao que parece, 

tende a se aprofundar enquanto os empreendimentos econômicos com interface no turismo 

não apontem para uma inclusão mais ampla da população local em seus benefícios.  

 Este, parece, é um desafio partilhado por muitos outros ―destinos indutores‖, cabendo 

ainda perguntar se o método de discussão e tomada de decisões para as definições do turismo 

como carro-chefe das economias locais é o mais adequado e até quê medida essas populações 

estão de fato sendo ouvidas nesses processos. 

 

 

 

 



 

 

 

CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

 

 

              O Projeto ACORDE foi concebido com o objetivo de reduzir o desequilíbrio 

econômico e social existente entre as diversas regiões catarinenses e para que ocorra a 

diminuição das desigualdades regionais desejadas. Por essa razão, em resposta a uma 

determinação do próprio Governador, a Secretaria de Estado do Planejamento (SPG) 

desenvolveu um projeto destinado a permitir que o Governo Estadual contribuísse diretamente 

para a elevação dos indicadores de qualidade de vida e econômicos em regiões em que tais 

indicadores estão abaixo da média estadual. O desenvolvimento não se inventa e nem se 

impõe: é construído sobre uma base real comumente denominada ―vocação natural‖. Da 

valorização da vocação regional e do desenvolvimento dos seus potenciais criam-se as 

oportunidades que dão dinâmica ao processo e alimentam o círculo virtuoso do 

desenvolvimento. 

               Diante disso, o Projeto ―Ação Conjunta de Revitalização e Desenvolvimento‖, 

denominado ACORDE, foi criado no ano de 2008 com o objetivo de transformar a região 

formada pelos municípios de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Rio Rufino, 

Urubici e Urupema, situada no ponto mais alto de Santa Catarina e do Sul do Brasil, para 

transformar a região em um destino turístico de inverno. O Projeto visa estimular o 

desenvolvimento regional a partir da valorização de suas vocações naturais, viabilizando o 

desenvolvimento sustentável da Região de São Joaquim, elaborando estudos e projetos para 

direcionar políticas públicas e ações em infraestrutura turística, articulando e dando subsídios 

para que todos os envolvidos executem suas competências. 

             Sob a coordenação da Secretaria de Estado do Planejamento, o Projeto é realizado 

pela Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte e pela Secretaria de 

Desenvolvimento Regional de São Joaquim, mobilizando ainda diversos órgãos da 

administração estadual, universidades e outras instituições de ensino e pesquisa.  Para a 

realização de ações específicas, conta ainda com o apoio das prefeituras municipais da 

Região, do empresariado, da sociedade organizada, do terceiro setor e das comunidades. 

             Para o alcance do objetivo do projeto está prevista a realização de um conjunto 

integrado de ações e obras públicas, agrupadas em seis grandes segmentos: 
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Empreendedorismo; Infraestrutura; Revitalização Urbana; Melhoria da Qualidade de Vida da 

População; Marketing e Integração Regional. 

            Os recursos financeiros para contratação de estudos e projetos em áreas importantes 

para o desenvolvimento da região serão viabilizados pelo Fundo do Turismo – SEITEC. Para 

execução dos estudos e projetos, o Programa ACORDE São Joaquim deverá buscar recursos 

nas diversas fontes do Estado e nas Secretarias Setoriais. Outra maneira será por meio do 

Programa Nacional de Regionalização do Turismo, criado pelo Ministério do Turismo que 

elegeu 65 cidades no país com grande potencial turístico para se tornar, até 2014, um pólo 

indutor de turismo com padrão internacional.  

            São Joaquim está entre as três cidades catarinenses escolhidas e já possui a Instância 

de Governança, um órgão criado pelo Ministério do Turismo, que tem por objetivo elaborar 

um Planejamento Estratégico para o desenvolvimento do turismo na região, articulando 

parcerias para elaboração de projetos.  

            Notadamente, ainda são expressivas as atividades econômicas, como agricultura, na 

produção da maçã de vinhos finos de altitude no município de São Joaquim. 

A agricultura tem como principais eixos a produção de maçã e de batata semente, que 

são produzidas num sistema de alta tecnologia utilizando insumos modernos e alcançando de 

média a alta produtividade. São Joaquim é o segundo produtor de maçã do Brasil, mas 

considerado a de melhor qualidade devido às características climáticas ideais para essa 

cultura, o que possibilitou a entrada no comércio externo tendo, inclusive, a Maçã Hiragami 

conquistado prêmios na Europa como a de melhor qualidade do mundo.  

Recentemente uma amostra de uva Cabernet Sauvingnon, colhida em São Joaquim, 

surpreendeu os pesquisadores pelo excelente vinho obtido. O resultado foi confirmado por 

dois anos e os dados mostraram que os teores da composição química do vinho eram 

superiores a qualquer região do país.  

São Joaquim tem altitude e clima favoráveis. O clima frio e seco permite passar o 

ponto de maturação no pé, sem risco de podridão como em outras regiões produtoras de clima 

úmido.      

Assim foram implantadas diversas unidades de produtores na região, com altitudes 

entre 900 e 1.300 metros, cujos resultados mostraram a influência da altitude nesses 

indicadores químicos de qualidade diferenciada na produção final.  

A divulgação da pesquisa, mostrando que o município tem condições favoráveis de 

produzir o melhor Cabernet Sauvingnon do Brasil, levou à corrida para compra de terras no 

município.  
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O Turismo é uma atividade cuja maturação se dá a longo prazo. No entanto, o que se 

pode dizer do discurso pró-turismo e da esperança de uma vida melhor para as pessoas de um 

pequeno município, com base econômica rural, que se visualizaram donas de um grande 

potencial econômico tendo em vista a singularidade do lugar onde vivem? O que dizer do 

clima diferenciado, da paisagem diferenciada, da cultura tropeira, da vontade de se tornar um 

destino turístico de inverno no cenário nacional?   

Talvez o discurso pró-turismo tivesse afetado apenas uma dúzia de pequenos 

municípios em todo o Brasil quando os governos municipais, estaduais e federal, juntamente 

com acadêmicos e estudiosos do turismo nas universidades, saíram planejando o 

desenvolvimento do turismo nos lugares considerados de potencial turísticos. 

Com isso não se quer colocar em prova a potencialidade turística de São Joaquim. Sua 

potencialidade turística é incontestável, como em vários outros lugares únicos do Brasil. O 

que se quer mostrar nesta pesquisa é a percepção de que o planejamento do turismo, antes de 

ser uma atividade envolvente, é um grande desafio de mercado. Isto implica em várias ações e 

investimentos, para satisfazer as necessidades de um dos principais atores envolvido em cena: 

os turistas. 

A este respeito, recorro à reflexão de Pitz (2011), nos seguintes termos: 

 

Assim, o planejador deverá se preocupar em saber que todo 

planejamento voltado para atender ao mercado possui efeitos negativos 

e positivos e que as consequências do fenômeno turístico merecem um 

cuidado especial quando da presença do turista, provocando fenômenos 

econômicos como a sazonalidade, problemas ambientais com a 

alteração da paisagem e mudanças culturais como a desaparecimento 

dos valores, crenças e forma de viver da população local. Isto gera 

conflitos entre os interesses dos turistas, dos investidores e da 

população local, inviabilizando a qualidade de vida das pessoas que 

moram no lugar.(p.98) 

 

Em São Joaquim verificou-se que, enquanto toda a atenção estava voltada para ações e 

projetos do poder público para o turismo, a iniciativa privada se organizava isoladamente, 

através do fortalecimento da agricultura com o segmento da maçã e o vinho fino de altitude. O 

segmento do vinho fino de altitude ainda pode ser a saída para o turismo na região, através do 

enoturismo e turismo de alto poder aquisitivo, mas ainda há muito a fazer. 
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Por fim, mas muito importante, conclui-se que se faz necessário um renovado 

empenho para o tema para debater o conhecimento do turismo, para saber se o turismo pode 

ser um estudo com conhecimento próprio ou se podemos avançar no conceito e alcançar um 

paradigma que fundamente uma teoria para o turismo.  
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ANEXO O1 – ICONOGRAFIA 

 

 

 
        Figura 01: Igreja Matriz de São Joaquim.(Fonte: Acervo de fotos da Prefeitura Municipal       

de São Joaquim). 

 

 

 

 
Figura 02: Detalhamento do ante projeto de revitalização urbana de São Joaquim – ―Anel da 

Maça‖ (Fonte: SPG - Projeto ACORDE Região de São Joaquim- Revitalização Urbana – 2009). 
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         Figura 03: Fachada da loja da Vinícola Quinta Santa Maria, Centro, São Joaquim 

(Foto: Sandra Bertoncini, 2011). 

 

 

 
     Figura 04:Vista panorâmica do edifício da Vinícola Villa Francioni, São Joaquim(Foto:    

Sandra Bertoncini, 2010). 
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ANEXO 02 - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

Nomes dos Entrevistados: José Nerito de Souza - Prefeito Municipal de São Joaquim, Maria 

Gorete Oderdenge - Secretaria Municipal de Turismo, Anselmo Viana Nascimento – Mídia 

Local e PROTUR, Pedro Paulo Goulart da Silva – Diretor de Escola Estadual e PROTUR 

Agente Público, Arcidio Zanette -  Repectivo Turístico e PROTUR - Karen Barthe – Pousada 

Caminhos da Neve e PROTUR. 

     

Dados do Entrevistado: Nome completo, cargo que desempenha no município, quando 

tempo residente no município,profissão.   

                                                

Desta forma, faz-se a necessidade de buscar solucionar as seguintes perguntas de 

pesquisa:  

 

1- Como o turismo é entendido pela população da Região de São Joaquim? 

1.1 – Você conhece o Projeto ACORDE Região de São Joaquim?  

1.2 – A população local está envolvida no projeto? 

1.3– A população local, tem conhecimento do Estudo da Univali – Turismo, Hotelaria e 

Gastronomia?       

1.4 – Qual a sua visão de turismo? 

1.5 – Qual a importância do turismo para a sua região? 

1.6 – O que os órgãos públicos têm feito pelo turismo da região? 

1.7 – O que poderia ser feito para melhorar o desempenho do turismo na região? 

 

2-  A população está interessada em um trabalho organizado sobre a gestão 

turística?  

2.1 – Você acha necessário que se desenvolvam ações para organizar o turismo na região?  

2.2 – Quais poderiam ser? 

 

3- Existe relação econômica entre o turismo e as demais atividades econômicas?  

3.1 – Quem realmente investe na região, empreendedores locais ou de fora? 

3.2 -  Quais atividades de turismo você conhece na região? 

 

4- O turismo pode se consolidar e se tornar um instrumento de planejamento e 

desenvolvimento dessa Região?  

4.1 – Como você avalia o potencial do turismo na região? 
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5- Os agentes de interesse turístico (órgãos públicos, instituições privadas e 

comunidade local) conhecem e estão envolvidos com o planejamento turístico da Região 

de São Joaquim?  

5.1 – Avalie a participação dos órgãos públicos com o turismo da região? 

 

 

 

 


